
Розділ 3. Правове регулювання державних доходів і видатків 
Тема 3.1. Правове регулювання публічних доходів. Податкове право. 

Практичне заняття 2 

Тема: Розв’язання ситуацій із застосування відповідальності за вчинення податкових 

правопорушень. 

Мета: сформувати вміння та навички вирішувати ситуації із застосування відповідальності за 

вчинення податкових правопорушень; розвинути професійні риси майбутнього фахівця і 

конкретне економічне мислення; виховувати діловитість, уважність, точність, відповідальність. 

Студенти повинні: 

   знати поняття «податкове правопорушення», види відповідальності за порушення податкових 

норм;   

    уміти розв’язувати ситуації із застосування податкової відповідальності. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: Інструкція з техніки безпеки. 

Наочність:     
1. Податковий кодекс України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

      2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

      3. Роз.ясення ДПС щодо податкового агента- нотаріуса  

      https://vl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/406150.html 

 

Технічні засоби навчання: обчислювальна техніка. 

Література: 1; 2; 3. 

                                          Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Назвіть види санкцій за порушення податкового законодавства. 

2. Який нормативно-правовий акт встановлює перелік фінансових санкцій за порушення податко-

вого законодавства? 

3. Яка відповідальність встановлена за: 

      а) несвоєчасне подання податкової звітності; 

      б) несвоєчасну сплату податків; 

       в) заниження суми податку? 

4. На що зважають, коли визначають суму пені? 

                                                               Зміст практичної роботи 

Розв’язати ситуації 

1. Згідно зі статтею 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом. Чи стосується ця вимога юридичних осіб –

платників податків? Які нормативні акти встановлюють цей обов’язок стосовно юридичних 

осіб? 

Ст.15.1ПКУ.___________________________________________________________________

Ст.14.1.213_____________________________________________________________________

Ст.14.1.122_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Виходячи зі змісту Податкового кодексу України наведіть по декілька прикладів 

матеріальних, процесуальних, регулятивних, охоронних, зобов’язальних, заборонних та 

уповноважувальних податково-правових норм. Наведіть конкретні приклади і визначте, у 

чому полягають особливості таких правових норм. Розкрийте правовий механізм одного з 

видів податків та одного з видів зборів, що входять до податкової системи України. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://vl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/406150.html


_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

   

3. Приватний підприємець М. імпортує товари з Румунії. Працює за спрощеною системою 

оподаткування і належить до другої групи платників єдиного податку. У державній податко- 

вій інспекції від приватного підприємця М. в усній формі вимагають зареєструватися платником 

податку на додану вартість. 

       Чи правомірні вимоги працівників державної податкової інспекції? 

       Визначте, хто у цій ситуації має рацію. 

Ст.291.2 

Ст.291.3_____________________________________________________________________________

Ст.291.4_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________ 

 

4. Під час посвідчення договору купівлі-продажу квартири продавець Юхно І. І. наполягав, що 

нарахувати, утримати і сплатити податок на доходи фізичних осіб з операції продажу 

об’єкта нерухомості повинен нотаріус, який виконує обов’язки податкового агента, коли посвідчує 

таку угоду. Нотаріус проти цього заперечував і наполягав, що зобов’язаний лише контролювати 

додержання податкового законодавства щодо сплати податку на доходи фізичних осіб у разі 

посвідчення такої угоди. 

        Визначте і проаналізуйте інститут податкового агентства. 

        Чи є нотаріус податковим агентом щодо оподаткування операцій 

з продажу об’єктів нерухомого майна в разі, коли суму нарахованого податку самостійно сплачують 

сторони угоди перед її нотаріальним посвідченням? 

С.172.4______________________________________________________________________________

С.172.5.а)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________ 

 

 



5. Підприємство несвоєчасно подало податкову декларацію до органів державної податкової 

служби. 

       Які статті Податкового кодексу України визначають поняття податкової декларації, строки 

подання податкової декларації до органів податкової служби? Які статті передбачають 

відповідальність за несвоєчасне подання податкової звітності? 

Ст.46.1______________________________________________________________________________

Ст.49.1______________________________________________________________________________

Ст.120.1_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

6. Підприємство пропустило строки сплати самостійно визначеного податкового зобов’язання. 

Які статті Податкового кодексу визначають строки сплати податкового зобов’язання? Які статті 

передбачають відповідальність за несвоєчасну сплату? 

Ст.57.1______________________________________________________________________________

Ст.126.1_____________________________________________________________________________

Ст.129.1.3____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

7. Юрист підприємства відмовив посадовій особі Держав ної податкової служби у проведенні 

документальної перевірки на тій підставі, що вона була другою за календарний рік і підприємству 

не надіслали повідомлення про її проведення.  

       Посадова особа наполягала на проведенні такої перевірки на тій підставі, що під час перевірки 

іншого підприємства (партнера) були виявлені факти порушення податкового законодавства цим 

підприємством. Визначте, чиї дії є неправомірними. 

Ст.75.1______________________________________________________________________________

Ст.75.1.2.____________________________________________________________________________

Ст.78.1.1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

8. За актом перевірки органами Державної податкової служби від 10 грудня поточного року 

встановлено заниження податкового зобов’язання з податку на додану вартість у декларації за 

вересень поточного року в сумі 15 000 грн. Підприємство не погоджується визнавати і сплачувати 



зазначену суму податку. Який нормативний акт визначає процедуру оскарження рішень і дій 

податківців? Чи можуть вони безспірно стягувати суму неузгодженого податкового зобов’язання? 

Ст.56.1______________________________________________________________________________

Ст.56.2.______________________________________________________________________________

Ст.56.8______________________________________________________________________________

Ст.56.10_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

2/1. Згідно ПКУ, визначте фінансові санкції за податкові правопорушення. 

Фінансові санкції за податкові правопорушення: 

1. Порушення порядку взяття на облік в органах державної податкової служби - штраф _____ 

гривень (щодо самозайнятих осіб)/______ гривень (щодо юридичних осіб); сума штрафу 

збільшується вдвічі за повторне правопорушення або в разі відсутності усунення правопорушення. 

2. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття/закриття банківських 

рахунків - штраф ______ гривень за кожний випадок; здійснення видаткових операцій за рахунком 

платника податків до отримання від державної податкової служби повідомлення про взяття рахунку 

на облік - штраф у розмірі _____% суми всіх операцій, здійснених банком чи іншою фінансовою 

установою з таким рахунком, але не менше ______ гривень. 

3.  Порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків - штраф __ 

гривень; за повторне порушення - ________ гривень; за серйозніші правопорушення за тією самою 

статтею — штрафи у розмірах ____________ та _____________ гривень відповідно. Неналежне 

оформлення документів (без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника 

податків) - штраф ____________ гривень. 

4. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності; невиконання вимог щодо 

внесення змін до податкової звітності - штраф 170 гривень; за повторне порушення — штраф 

______________ гривень. 

5. Порушення встановлених законодавством строків зберігання певних документів - штраф 

510 гривень, за повторне порушення - ___________ гривень. 

6. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою-

підприємцем - штраф у розмірі ___________% ставки єдиного податку. 

7. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі - штраф у розмірі вартості відчуженого 

майна. 

8. Порушення правил сплати (перерахування) податків — при затримці до 30 календарних 

днів ____________% від погашеної суми податкового боргу; при затримці понад 30 днів - 

_________%. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час розв’язування ситуацій слід звернути увагу на те, що одиниця оподаткування – це умовна 

розрахункова характе ристика предмета оподаткування, одиниця виміру, масштаб податку. 

       

 Сплата податку – це сукупність дій платника податку щодо фактичного внесення сум податку, які 

підлягають сплаті до відповідного бюджету або цільового фонду. 

       Відповідно до Податкового кодексу України платниками податку є 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, або податкові закони покладають на них обов’язок зі 

сплати податків і зборів. 

 

Податок – це форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують 

податковий обов’язок, у державну чи комунальну власність, що надходить до бюджету 

відповідного рівня (чи цільового фонду) на підставі закону (чи акта органу місцевого 

самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і 

безповоротний. 

 

 

Викладач                                                                                                                 С.В.Верблюд 
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