
Для груп 41-т, 42-т 

Урок 05.11.2020 р. 

Виконати до 12.11.2020 р. 

Виконані завдання надіслати на VIBER за номером 0956009915 

Консультації щодо виконання роботи 09.11.2020  (понеділок) 

з 8-00 до 10-00 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Місцеві податки і збори / 
іГ .'-у 

Мета заняття: набуття практичних Навичок розрахунку комунального-Додатку та 

податку на рекламу. 
Зміст заняття: 

1. Розрахувати суму комунального податку за звітний період, заповнити 

податковий розрахунок комунального податку за виданою формою та розрахувати 

суму податку з реклами, що підлягає сплаті за розміщення одноразової та тривалої 

реклами. 

Порядок виконання завдання: 

1. Розрахувати суму комунального податку за звітний період.  

2. Заповнити звіт податкового розрахунку за виданою формою.  

3. Розрахувати суму податку з реклами, що підлягає сплаті з 

реклами на телебаченні.  

Завдання 1. 

Місцевою радою встановлений місячний строк подачі звітності.  

На підприємстві встановлений п'ятиденний робочий тиждень.  

1. Розрахувати суму комунального податку, що має сплатити TÜB "Гарант" 

за вересень 2007 року. 

2. Скласти розрахунок комунального податку.  

Вихідні дані для виконання практичного завдання наведені в таблиці 4.1.  

 

Розрахувати середньооблікову чисельність штатних співробітників облікового 

складу. 

Таблиця 4.1 Вихідні дані 

Обліковий склад 

працівників 

підприємства 

Основний склад працівників за варіантами, чоловік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

з 1.09 по 15.09 100 110 120 130 140 150 160 170 177 180 

з 16.09 по 23.09 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

з 24.09 по 30.09 111 112 113 114 115 116 117 120 123 125 

з них: громадяни інших 

держав, що працюють на 

підприємстві за 

договорами з 1.09 по 

30.09 

6 7 8 9 
 

3 2 1 4 8 7 

Методичні вказівки до виконання завдання 1. 



Розрахунок доцільно представити в таблиці 4.2  

 

Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць обчислюється 

шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний 

календарний день звітного^ Ч^яця, тобто 3 1 по ЗО або по 31 число, включаючи . святкові 

(неробочі) і вихідні дні, та розділу отриманої суми на число календарних днів звітного 

місяця. Граничний розмір комунального податку - 10%, річного фонду оплати праці, 

обчисленого виходячи з розміру неоподаткованого податком мінімуму доходів громадян 

за формулою 

Пк =8-17-0,1, 

де Пк-комунальний податок; „ 

8 - середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу. 

Завдання 2. Розрахувати суму податку з реклами, що підлягає сплаті з реклами на 

телебаченні. 

Вихідні дані для виконання практичного завдання наведені в таблиці 4.3. 

 

Вартість тривалої реклами за угодою між рекламодавцем та телебаченням (сума з ПДВ) 
за варіантами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 

 

 Методичні вказівки до виконання завдання 2. 

Граничний розмір податку з реклами: 

1) . за розміщення одноразової реклами не повинен перевищувати 0.1% 

вартості послуг; 

2) . за розміщення реклами на тривалий час не повинен перевищувати 0.5% 

вартості послуг. 

1. Визначити базу оподаткування за надання послуг з розміщення реклами без ПДВ 

_ „ Варт.рекл 

Ьазаоп = Варт.рекл ------------------------ , грн. 
6 

2. Розрахувати податок з реклами. 

 

Таблиця 4.2 Розрахунок середньооблікової чисельності штатних співробітників облікового складу ТОВ "Гарант" за вересень 2007 

р. 

Числа 

місяця 
Налічувалося 

працівників в 

обліковому складі 

Підлягає 

виключенню 3 

облікової 

чисельності 

Підлягає включенню в розрахунок 

середньооблікової чисельності 

штатних працівників облікового 

складу 

1 2 3 4 
 -   

Разом    

Таблиця 4.3 Вихідні дані 


