ВСТУП
Метою дисципліни «Податкова система» є вивчення фінансових
відносин, пов’язаних із примусовим відчуженням і перерозподілом
частини вартості національного продукту із метою формування
загальнодержавного фонду грошових ресурсів.
Завданням дисципліни є засвоєння теоретичних та організаційних
засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків,
порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними
особами, альтернативних систем оподаткування.
Предмет дисципліни – організація справляння податків і
обов’язкових платежів в Україні.
З метою самостійної роботи певні норми податкового
законодавства студенту необхідно опрацювати за допомогою
спеціалізованих літератури та електронних ресурсів.
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного
бюджету, що справляється з платників податку.
Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного
бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними
спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких
осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими
уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.
Податкова система – сукупність загальнодержавних та місцевих
податків та зборів, що справляються в установленому законодавством
порядку.
Елементи податку: платники податку, об'єкт оподаткування, база
оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий
період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання
звітності про обчислення і сплати податку.
Види податків та зборів.
В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та
збори.
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До загальнодержавних належать такі податки та збори:
− податок на прибуток підприємств;
− податок на доходи фізичних осіб;
− податок на додану вартість;
− акцизний податок;
− рентна плата;
− мито.
До місцевих податків належать:
− податок на майно;
− єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
− збір за місця для паркування транспортних засобів;
− туристичний збір.
Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і
нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України)
та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти
оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом
оподаткування, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та
зборів.
Кожний з платників податків може бути платником податку за одним
або кількома податками та зборами
Податковим агентом визнається особа, на яку покладається
обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються
(виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до
відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.
Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають
права та виконують обов'язки, встановлені для платників податків.
Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід
(прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),
операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені
податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство
пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.
База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший
характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується
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податкова ставка і який використовується для визначення розміру
податкового зобов'язання.
База оподаткування і порядок її визначення встановлюються для
кожного податку окремо.
Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна
вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її
частини, щодо якої застосовується ставка податку.
Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на
(від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.
Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що
визначена такою для окремого податку.
Граничною ставкою податку визнається максимальний або
мінімальний розмір ставки за певним податком.
Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з якою
розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина
стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.
Відносною (адвалорною) визнається ставка податку, згідно з
якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або
кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.
Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази
оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних
коефіцієнтів.
Податкова пільга – передбачене податковим та митним
законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо
нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в
меншому розмірі за наявності підстав.
Підставами для надання податкових пільг є особливості, що
характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт
оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними
витрат.
Строком сплати податку та збору визнається період, що
розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника
податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім
днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути
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сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок
чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не
сплаченим своєчасно.
Момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у
тому числі податкового агента, визначається календарною датою.
Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами,
місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що
повинна настати або відбутися.
Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до
податкового законодавства для кожного податку окремо.
Податковим періодом визнається встановлений період часу (рік,
півріччя, квартал, місяць, день), з урахуванням якого відбувається
обчислення та сплата окремих видів податків та зборів.
Порядок
сплати
податків
та
зборів
встановлюється
законодавством.

2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Платниками податку є:
− суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами;
− юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій
формі, та отримують доходи з джерелом походження з України
Об'єктом оподаткування є:
− прибуток із джерелом походження з України та за її межами,
який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та
суму інших витрат звітного податкового періоду;
− дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з
джерелом походження з України.
До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за
правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи,
фінансові доходи та інші доходи.
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Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму
нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і
мінімально допустимих строків їх амортизації, методи нарахування
амортизації нематеріальних активів встановлюються податковим
законодавством.
Податковою базою для цілей оподаткування визнається грошове
вираження прибутку як об'єкта оподаткування.
Ставки податку встановлюються податковим законодавством.
3. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Платниками податку є:
− фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх
походження в Україні, так і іноземні доходи;
− фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх
походження в Україні;
− податковий агент.
Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з
джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет,
встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які
він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи
прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.
Об'єктом оподаткування резидента є:
− загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
− доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
− іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за
межами України.
Об'єктом оподаткування нерезидента є:
− загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела
його походження в Україні;
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− доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід - будьякий дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений,
наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового
періоду.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку включаються:
− доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені)
платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
− суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених)
платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
− доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав,
зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них
права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за
надання права на користування або розпорядження іншим особам
нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або
іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної
промислової власності та прирівняні до них права (роялті), у тому числі
отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
− частина доходів від операцій з майном;
− дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду
(строкове володіння та/або користування);
− оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку
загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та
самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або
нарахований органом державної податкової служби;
− сума заборгованості платника податку за укладеним ним
цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та
яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року,
− дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів;
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− інвестиційний прибуток від проведення платником податку
операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними
правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;
− дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок
майна у межах, що оподатковується;
− сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку
на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством строки;
− інші доходи (суми) відповідно до податкового законодавства.
При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи
платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.
Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді
валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в
іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи
перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку
України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій
формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за
звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за
такою формулою:
К = 100 : (100 - Сп),
де К - коефіцієнт;
Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх
нарахування.
У такому самому порядку визначаються об'єкт оподаткування і база
оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством
строки.
Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база
оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена
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на суму внесків на соціальне страхування, а також на суму податкової
соціальної пільги за її наявності.
При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільноправовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база
оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди,
зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються доходи, які визначаються податковим
законодавством.
Ставки податку встановлюються згідно податкового законодавства
в залежності від розміру та видів отриманого доходу.
Податкові соціальні пільги зменшують базу оподаткування та
встановлюються за податковим законодавством.
4. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Платники податку:
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити
господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням
як платник податку;
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як
платник податку;
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в
обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається
відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через
митний кордон України відповідно до Митного кодексу України;
4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про
спільну діяльність без утворення юридичної особи;
5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з
податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з
використанням майна, що отримане в управління за договорами
управління майном;
6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого
майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким
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не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом
успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність
держави.
Умови, при яких особа зобов'язана зареєструватися як платник
податку в органі державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання), встановлюються податковим
законодавством.
Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на
митній території України;
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України;
в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в
митному режимі імпорту або реімпорту;
г) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу
та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та
авіаційним транспортом.
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг
визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням
загальнодержавних податків та зборів.
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які
суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що
передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будьяку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в
розмірах, які визначаються податковим законодавством.
Податок розраховується згідно встановленим ставкам (у відсотках
до бази оподаткування) та додається до ціни товарів/послуг.
Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою,
операції, що не є об'єктом оподаткування, операції, звільнені від
оподаткування визначаються податковим законодавством.
Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного
бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як
різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового)
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періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового)
періоду.
Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у
випадках, особливо визначених законодавством, календарний квартал.
5. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Платниками податку є:
1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній
території України, у тому числі з давальницької сировини.
2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України.
3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні
товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.
4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію),
підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари
(продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання,
та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших
законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари
(продукція) підлягають
реалізації
(продажу) в установленому
законодавством порядку.
5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи
розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну
територію України із звільненням від оподаткування до закінчення
строку, визначеного законом.
6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів,
що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких
вимог.
7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового
використання підакцизних товарів (продукції).
Об'єктами оподаткування є операції з:
1. реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства
підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання,
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промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків
підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;
3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію
України;
4. реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції),
підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних
товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку
зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом
успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність
держави;
5. реалізації або передачі у володіння, користування чи
розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на
митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення
строку, визначеного законодавством;
6. обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що
перевищують встановлені норми втрат.
Операції
з
підакцизними товарами, які не підлягають
оподаткуванню,
звільняються
від
оподаткування
визначаються
законодавством.
У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок
базою оподаткування є:
1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній
території України, за встановленими виробником максимальними
роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та
акцизного податку;
2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію
України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними
цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на
додану вартість та акцизного податку.
У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з
вироблених на митній території України або ввезених на митну територію
України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх
величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару
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(продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших
натуральних показниках.
Товари, за якими справляється податок, та ставки, за якими
податок обчислюється, визначається законодавством.
Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних
товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх
реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів
подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків,
зазначених згідно законодавства.
Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів
(продукції), вироблених на митній території України, а також
реалізованих
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі,
визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів
оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на
дату виникнення податкових зобов'язань.
Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з
давальницької сировини, визначаються виробником (переробником),
виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього
податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику
або за його дорученням іншій особі.

6. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи,
що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні
установи, громадські та інші підприємства, установи та організації,
постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують
агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх
засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в
межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони здійснюються:
− викиди забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення;

в

атмосферне

повітря

− скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
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− розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях
чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини;
− утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
− тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками
понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Об'єктом та базою оподаткування є:
− обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
− обсяги та види забруднюючих
безпосередньо у водні об'єкти;

речовин,

які скидаються

− обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів
(класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних
територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання;
− обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються
внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово
зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк;
− обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
встановлюються законодавством.
Суми податку обчислюються платниками податку та податковими
агентами самостійно щокварталу.
У разі якщо під час провадження господарської діяльності
платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього
природного середовища та/або забруднення різними видами
забруднюючих речовин, такий платник зобов'язаний визначати суму
податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом
забруднюючої речовини.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.
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7. РЕНТНА ПЛАТА
Рентна плата складається з:
− рентної плати за користування надрами для видобування
корисних копалин;
− рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин;
− рентної
України;

плати за користування радіочастотним ресурсом

− рентної плати за спеціальне використання води;
− рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
− рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами,
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
Ставки рентної плати за видобування встановлюються
податковим законодавством.
Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює
календарному місяцю.
Платник самостійно складає розрахунок податкових зобов'язань з
рентної плати, у якому визначає та/або уточнює суму податкового
зобов'язання з рентної плати, за формою, затвердженою у порядку,
передбаченому законодавством.
8. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
До місцевих податків належать:
− податок на майно;
− єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
− збір за місця для паркування транспортних засобів;
− туристичний збір.
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
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Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його частка..
Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та
нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
Пільги
із
сплати
податку
встановлюються
податковим
законодавством.
Ставки податку встановлюються за 1 кв. метр житлової площі
об'єкта нерухомості згідно податкового законодавства.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості,
які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої
нерухомості.
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової
нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється
контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації)
власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з
об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
Єдиний податок справляється у рамках спеціального податкового
режиму.
Платниками збору за місця для паркування транспортних
засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні
особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської
ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та
спеціально відведених автостоянках.
Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для
забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних
дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також
комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які
побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі
земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування
транспортних засобів.
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Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів
(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого
бюджету.
Ставки збору встановлюються за кожний день провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за
1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації
та провадження такої діяльності, у відсотках до розміру мінімальної
заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року.
Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються
відповідною сільською, селищною або міською радою.
Сума збору за місця для паркування транспортних засобів,
обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий)
квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного
(податкового) періоду.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.
Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а
також особи без громадянства, які прибувають на територію
адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської,
селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та
отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Ставка встановлюється у відсотках до бази справляння збору.
Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в
місцях, визначених податковим законодавством.
Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння
збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для
приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними
закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють
неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать
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фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями,
які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти
збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової
декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки,
визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

9. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати
окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним
веденням спрощеного обліку та звітності.
Юридична особа чи фізична особа - підприємець може
самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа
відповідає вимогам, встановленим податковим законодавством, та
реєструється платником єдиного податку.
Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на групи платників
єдиного податку.
Поділ на групи платників єдиного податку фізичних осіб –
підприємців та юридичних осіб - суб'єктів господарювання здійснюється
податковим законодавством за певними критеріями (використання праці
найманих осіб, вид діяльності, обсяг доходу, кількість найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,
середньооблікова кількість працівників).
Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), які не можуть бути платниками єдиного податку,
визначаються податковим законодавством.
Доходом платника єдиного податку є:
1) для
фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий
протягом податкового (звітного)
періоду
в
грошовій
формі
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(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною
особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті,
страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від
продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві
власності фізичній
особі та використовується в її господарській
діяльності;
2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід
представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий
протягом
податкового
(звітного)
періоду
в грошовій формі
(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
До суми доходу платника єдиного податку включається вартість
безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Дата отримання доходу платником єдиного податку визначається
за податковим законодавством, і залежить, зокрема, від групи платника
єдиного податку.
Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані
ставки)
до
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу
(відсоткові ставки).
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку, в
залежності від групи, є календарний рік або календарний квартал.
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
встановлюється податковим законодавством.
Платники
єдиного
податку
звільняються від обов'язку
нарахування, сплати та подання податкової звітності з податків і
зборів відповідно до подактового законодавства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI (зі
змінами та доповненнями).
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