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Група М-1 

Урок 27-28 

Тема: КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ 

Мета: сформувати уявлення про класифікацію податків 

Еволюція податкових відносин держави і платників податків відібрала 

тільки ті податки, податкові платежі, збори, які є відносно простими і 

дешевими для адміністрування, дозволяють однозначно визначити розмір 

податку, можуть наповнити доходну частину бюджету. На сьогодні у світовій 

практиці існують різні види податків, але всі вони класифікуються (рис. 1) за 

визначеними ознаками: за формою оподаткування, за економічним змістом, за 

порядком використання, за складовими ціни товарів, які оподатковуються, за 

співвідношенням ставки оподаткування і об'єкта оподаткування, за видами 

суб'єктів оподаткування. 

 

Рис. 1. Класифікація податків 
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За формою оподаткування податки прийнято поділяти на прямі і 

непрямі. 

Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на дохід чи 

майно платника податків. До них відносять: податок на прибуток підприємств, 

прибутковий податок з громадян, податок з власників транспортних засобів, 

плата за землю тощо. Як видно, податки встановлюються безпосередньо на 

майно або дохід платників, їх розмір прямо залежить від величини (обсягу) 

об'єкта оподаткування, чим більше об'єкт оподаткування, тим більша сума 

податку повинна бути сплачена. 

Непрямими є податки, що включаються у вигляді доданої вартості до 

ціни товару чи тарифу на послуги і сплачуються споживачами цих товарів і 

послуг. Зв'язок між платниками податку (споживачами товару) і державою 

здійснюється опосередковано (наприклад, податок на додану вартість 

сплачують споживачі товарів і послуг, але не прямо державі, а через 

посередників - підприємства, які виступають у ролі колекторів, збирачів 

податку). До непрямих податків, крім згаданого податку на додану вартість, 

також належать акцизний збір, митні збори. Розміри податкових платежів при 

постійних ставках (тарифах) прямо пропорційно залежать від кількості й 

вартості товарів (послуг), що купуються. 

За економічним змістом податки поділяють на 3 групи: 

Податки на доходи стягуються за встановленими ставками з доходів 

фізичних та юридичних осіб. До них належать такі податки: податок на 

прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян. 

Податки на споживання стягуються з покупців у цінах на товари і 

послуги, які купуються. До них належать: податок на додану вартість, 

акцизний збір, митні збори. 

Податок на майно встановлюється на конкретне майно юридичних і 

фізичних осіб, наприклад, на транспортні засоби, інші об'єкти рухомого та 

нерухомого майна. 
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Залежно від рівня бюджету, в який сплачуються податки, вони 

поділяються на загальнодержавні і місцеві. Загальнодержавні податки 

встановлюються вищими законодавчими органами влади (Верховна рада 

України) і стягуються на території всієї країни, місцеві встановлюються 

місцевими органами управління і є обов'язковими до сплати тільки на певній 

території. 

До загальнодержавних податків і зборів належать: податок на додану 

вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств, прибутковий 

податок з громадян, мито, державне мито, податок на нерухомість, плата за 

землю, рентні платежі, податок на промисел, плата за торговий патент, 

податок з власників транспортних засобів, збір за геологорозвідувальні 

роботи, виконані за рахунок державного бюджету, збір за спеціальне 

використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього 

середовища, збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збір 

в Пенсійний фонд, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, 

фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок. 

До місцевих податків і зборів належать: податок з реклами, 

комунальний податок, готельний збір, збір за пар кування автотранспорту, 

ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за 

участь у бігах на іподромі, збір за виграш у бігах на іподромі, збір з осіб, які 

беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за право використання 

місцевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за 

проведення місцевого аукціону, лотерей, збір за проїзд територією 

прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, збір за видачу 

дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, збір з власників 

собак. За порядком використання податки поділяють на загальні та спеціальні. 

Загальними с податки, які не мають цільового призначення і 

використовуються на загальнодержавні потреби (поточні витрати, 

фінансування освіти, охорони навколишнього середовища, утримання армії 
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тощо). До таких податків належать: податок на додану вартість, податок на 

прибуток, податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, 

мито, акцизний збір тощо. 

Спеціальними (цільовими) є такі, які встановлюються для фінансування 

спеціальних заходів. В першу чергу, спеціальними податками виступають 

збори, а саме, збір у Пенсійний фонд, збір у фонд соціального страхування на 

випадок безробіття, збір у фонд соціального страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності, які передбачають чітко визначене 

джерело їх формування та напрями використання. Крім того, до спеціальних 

податків можна віднести плату за землю, оскільки цей платіж 

використовується для фінансування витрат, пов'язаних з раціональним 

використанням та охороною земель тощо. 

За складовими ціни, до яких відносять податки їх можна поділити 

наступним чином: податки, які відносять на витрати виробництва, податки, які 

сплачують з прибутку, акцизи. 

Податки, які відносять на витрати виробництва включаються у 

собівартість продукції, товарів, робіт, послуг. До них відносять нарахування 

на фонд оплати праці: відрахування у пенсійний фонд, у фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд соціального 

страхування на випадок безробіття тощо. 

Податки, які сплачуються з прибутку - це податки, джерелом сплати 

яких є прибуток суб'єктів підприємницької діяльності. В першу чергу до цієї 

групи податків належить податок на прибуток підприємств. 

Акциз - це вид непрямого оподаткування, який включаються в ціну 

товарів і сплачуються в кінцевому підсумку покупцем, а не виробником 

товарів. Акцизи поділяються на універсальні, у вигляді податку на додану 

вартість та специфічні, у вигляді акцизного збору. 

За співвідношенням між ставкою оподаткування і об'єктом 

оподаткування податки поділяють на: 
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Прогресивні податки (ставки) - це податки, ставки і розмір яких 

збільшується із збільшенням обсягу об'єкта оподаткування. Прогресія ставок 

оподаткування може бути простою і ступеневою. При простій прогресії 

підвищена ставка застосовується, при збільшенні розміру об'єкта 

оподаткування, до всього об'єкта оподаткування. При ступеневій прогресії 

підвищена ставка застосовується лише до тієї частини, що перевищує 

встановлені інтервальні обмеження. 

Регресивними податками (ставками) є податки, ставки і розмір яких 

знижується в міру збільшення обсягу об'єкта оподаткування. В оподаткуванні 

прогресивні й регресивні ставки можуть застосовуватись як окремо, так і 

разом у вигляді прогресивно-регресивної та регресивно-прогресивної шкали 

ставок. При запровадженні таких податків необхідно виходити з існуючого 

досвіду оподаткування з урахуванням повного та своєчасного покриття витрат 

держави і позитивного впливу кожного податку на фінансові результати 

діяльності платників податків. 

Пропорційними є податки, величина ставок яких є незмінною і не 

залежить від розміру об'єкта оподаткування. Класичним прикладом 

пропорційних податків є податок на додану вартість, податок на прибуток 

підприємств. Наприклад, величина ставки останнього складає 25 відсотків, 

незалежно від величини отриманого підприємством прибутку. 

За суб'єктами оподаткування податки прийнято поділяти на ті, які 

сплачують лише юридичні особи (податок на прибуток підприємств, 

комунальний податок), лише фізичні особи (прибутковий податок з громадян) 

і податки, які сплачують, як юридичні, так і фізичні особи (збір на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збір в Пенсійний фонд 

тощо). 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

ЗАДАЧА 1 

У таблиці наведені дані про компанії, які мають однаковий обсяг 

капіталу, але різну структуру джерел. 

Показник Сума, грн 

(приклад) 

Сума, грн. 

(для розрахунку) 

Звичайні акції (номінал 1 грн) 150000 100000 

Довгострокові боргові зобов’язання 

(10%) 

180000 200000 

Привілейовані акції (5%) 120000 150000 

Всього 450000 450000 

 

Прибуток до сплати податків і відсотків складає 80 тис. грн для обох 

компаній. Компанії планують направляти на дивіденди за простими акціями 

50% від прибутку, що залишається після сплати податку на прибуток і 

відсотків за борговими зобов’язаннями та привілейованими акціями. Потрібно 

розрахувати: 

1)      прибуток після сплати податку на прибуток; 

2)      прибуток після сплати відсотків; 

3)      середньозважену ціну капіталу. 

 

Розв’язок: 

Прибуток до сплати податків і відсотків складає 80 тис. грн для обох 

компаній. 

Сума податку з прибутку = 80000 грн. х 19% = 15200 грн. 

1.Сума прибутку після сплати податку  = 80000 грн. - 152 00 грн.= 64800 

грн. 

Сума відсотків за довгостроковими борговими зобов’язаннями: 

180000 грн. х 10% /100% = 18000 грн. 

2. Сума прибутку після сплати відсотків = 64800 грн. - 18000 грн. = 46800 

грн. 

 Дивіденди за привілейованими акціями = 120000 грн. х 5% / 100% = 6000 

грн. 

Прибуток, що залишається після сплати податку на прибуток і відсотків 

за борговими зобов’язаннями та привілейованими акціями: 

80000 грн. – (15200 грн.+ 18000 грн.+ 6000 грн.) = 80000 грн. – 39200 

грн. = 40800 грн. 
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Сума прибутку, спрямована на дивіденди за простими акціями в розмірі 

50%: 

40800 грн. х 50%/100%  = 20400 грн. 

3.Сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу 

фінансових  ресурсів, що виражена у відсотках до їх загального обсягу, є 

ціною капіталу: 

Середньозважена ціна капіталу: 

(6000 грн.+ 20400 грн.)/: (150000 грн.+120000 грн.) =26400 грн.: 270000 

грн. = 0,098,  

тобто, 9,8 коп на одну гривню власного капіталу. 

 

РОЗРАХУВАТИ ЗАДАЧУ ДЛЯ ЗНАЧЕНЬ ОСТАНЬОГО СТОВБЧИКА 

 

ЗАДАЧА 2 

Необхідно визначити суму акцизного податку, що має сплатити 

товаровиробник, контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та 

ціну одиниці підакцизного товару. 

Вихідні дані 

ТОВ «Радіан» — виробник алкогольних напоїв та пива відвантажило в 

звітному періоді покупцю ТОВ «Атлант» коньяк в об'ємі 900 л (вміст спирту 

41%). Оплата отримана в звітному періоді. Контрактна вартість становить 

54700 грн. без ПДВ (без акцизного податку). 

Ставка акцизного податку становить 42,12  грн. за 1 л. 100% спирту. 

 

Розв’язок: 

Необхідно  перевести  обсяг алкогольних напоїв та пива  з натуральних 

одиниць виміру в умовні: 900л/100% (спирту)х41% = 369л 

1.Сума акцизного податку: 369л х 42,12  грн. = 15542 грн. 

Сума ПДВ: (54700 грн. + 15542 грн. ) х20%/100 = 70242грн х20%/100 = 

14048 грн. 

2.Контрактна вартість напоїв: 54700 грн. + 15542 грн. + 14048 грн. = 

84290 грн. 

3. Ціна одиниці підакцизного товару: 84290 грн./900л = 93,67 грн. 

 

РОЗРАХУВАТИ ЗАДАЧУ ЯКЩО ОБСЯГ ВІДВАНТАЖЕНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ДОРІВНЮВАТИМЕ 500 Л 
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ЗАДАЧА 3 

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, 

проведеною в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 20 

тис. грн., податку на додану вартість — 30 тис. грн., акцизного збору — 15 тис. 

грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій. 

Розв’язок: 

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, 

донараховано податків: 

 податок на прибуток 20 тис. грн.+ податок на додану вартість 30 тис. 

грн.+ акцизний збір  15 тис. грн. = 65 тис. грн. – всього недоїмки. 

 

Фінансові санкції при виявлені такого порушення вперше складають 

25%  донарахованої суми: 65 тис. грн. х 25%/ 100 = 16250 грн. 

Підприємство повинно сплатити до бюджету донараховану суму податку 

65000 грн. та штраф 16250 грн.,  що в цілому складає суму 81250 грн. 

 

РОЗРАХУВАТИ ЗАДАЧУ ЯКЩО ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

ЗБІЛЬШИТЬСЯ ДО 35 ТИС. ГРН. 


