АНОТАЦІЯ
дисципліни «Податкове право»
Мета: засвоєння чинного податкового законодавства, ознайомлення із
науковими працями з податкового права, а також із практикою застосування
податкового законодавства, зокрема, із практикою організації правового
забезпечення діяльності суб’єктів податкового права.
По закінченню вивчення курсу податкового права студенти повинні
Знати:
- специфіку предмета та основні джерела податкового права, їх
структуру;
- види суб’єктів податкового права та їх правовий статус;
- систему податкових органів та їх правовий статус;
- особливості правового регулювання відносин, що виникають у
податковому праві;
- поняття системи оподаткування, їх типи, принципи оподаткування;
- поняття податку, платника податку, їх класифікацію,
- поняття об’єкту та ставки оподаткування, їх види, методи обліку;
- основні положення про відповідальність в податковому праві;
- особливості правового регулювання інститутів особливої частини
податкового права, а саме: оподаткування фізичних та юридичних осіб,
правове регулювання місцевого оподаткування, неподаткових відрахувань,
поняття подвійного оподаткування, його види та шляхи усунення тощо.
Уміти:
аналізувати зміст нормативних актів податкового законодавства
України та роз’яснювати їх зміст іншим;
логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово)
викладати правничий матеріал із застосуванням знань різних джерел права;
аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних
наукових методів;
застосовувати правові знання з податкового права для
оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку.;
навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні
практичних питань;
скласти декларацію про доходи;
визначити к конкретній ситуація наявність чи відсутність складу
податкового
правопорушення
(адміністративного,
кримінального,
фінансового);
оскаржити неправомірні дії посадової особи податкового органу
під час перевірки;
аналізувати зміст нормативних актів податкового законодавства
України та роз’яснювати їх зміст іншим.

Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1. Загальна частина податкового права
Предмет податкового права. Податкові відносини. Особливості
предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових
відносини та його особливості. Суб’єкти податкового права. Форми
правового режиму свободи суб’єктів. Податково-правові норми: поняття та
особливості. Класифікація податково-правових норм. Структура податковоправової норми та її особливості. Особливості санкції податково-правової
норми.
Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових
правовідносин. Структура податкових правовідносин. Об’єкти податкових
правовідносин.
Суб’єкти
податкових
правовідносин.
Податкова
правосуб’єктність. Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин.
Податкове законодавство. Судова практика застосування податкового
законодавства.
Поняття податкової системи держави. Принципи податкової системи.
Законодавче регулювання принципів податкової системи. Поняття та рівні
податкового тиску. Податкова межа.
Поняття податку. Податок як правова категорія: поняття, ознаки та
сутність. Принципи податку. Функції податку: основні та додаткові.
Співвідношення податків та інших обов’язкових платежів. Класифікація
податків. Правовий механізм податку та його елементи. Основні елементи
правового механізму: платник податку, об’єкт та ставка. Додаткові елементи:
податкові пільги, предмет, база, одиниця оподаткування, джерело сплати
податку, особливості податкового режиму, бюджет чи фонд надходження,
особливості податкової звітності.
Поняття платника податку. Права та обов’язки платника податку.
Фізичні особи як платники податку. Юридичні особи як платники податку.
Пов’язані особи. Консолідована група платників податку. Податкові агенти.
Облік платників податків. Податкове представництво. Законний,
уповноважений та офіційний представник платника податку.
Поняття об’єкту оподаткування. Види об’єктів оподаткування. Методи
визначення об’єкту оподаткування. Ставка податку: поняття та види.
Предмет та одиниця оподаткування. Поняття бази оподаткування.
Податковий період. Визначення податкової бази. Поняття податкової пільги.
Система податкових пільг. Види та форми податкових пільг. Правове
регулювання територіальних податкових пільг.
Поняття і зміст податкового контролю. Податкова перевірка в системі
податкового контролю. Класифікація податкових перевірок.
Відповідальність за порушення податкового законодавства (податковоправова відповідальність) в системі юридичної відповідальності. Поняття та
види податкових правопорушень. Порядок накладення штрафів та
застосування фінансових санкції. Порядок оскарження незаконних дій та
рішень органів ДПС та їх посадових осіб.

Змістовий модуль 2. Особлива частина податкового права
Загальна характеристика правовідносин з оподаткування доходів
фізичних осіб. Загальна характеристика законодавства з оподаткування
доходів фізичних осіб. Оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним
житловим кредитуванням. Оподаткування операцій з продажу об’єктів
нерухомого майна. Оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів
рухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як
подарунок або внаслідок укладення договору дарування. Річна декларація
про майновий стан і доходи (податкова декларація) та порядок її подання.
Забезпечення виконання податкових зобов’язань.
Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку
підприємств. Загальна характеристика законодавства з оподаткування
прибутку підприємств. Платник податку. Об’єкт оподаткування. Валовий
доход. Валові витрати. Амортизація. Ставка податку. Пільги з податку на
прибуток. Нарахування й сплата податку на прибуток. Особливості
оподаткування окремих видів діяльності. Податковий період. Податкова
звітність.
Загальна характеристика податку на додану вартість. Основні терміни
та їх визначення. Платник податку. Об’єкт оподаткування. Методи
обчислення розміру ПДВ. База оподаткування. Ставки ПДВ. Податкові
пільги. Порядок обрахування і сплати ПДВ. Бюджетне відшкодування.
Податкова звітність. Відповідальність.
Земельний податок. Законодавство. Платник податку. Об’єкт
оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. Нарахування й сплата
податку.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів.
Інші загальнодержавні подати: податок на промисел, податок на
нерухомість тощо.
Акцизний збір. Законодавство. Платник збору. Об’єкт оподаткування.
Ставки акцизного збору. Пільги. Нарахування й сплата акцизного збору.
Мито: поняття, особливості й види. Законодавство. Система митних
платежів. Платники. Об’єкт мита. Ставки мита. Митна вартість та методи її
визначення. Пільги.
Державне мито. Законодавство. Платники державного мита. Об’єкт
обкладення. Ставки державного мита. Пільги.
Загальнодержавні збори.
Місцева податкова система та принципи її формування. Комунальний
податок. Податок з реклами. Готельний збір. Збір за паркування
автотранспорту. Ринковий збір. Курортний збір. Збір за право використання
місцевої символіки. Збір за право проведення кіно- та телезйомок. Збір за
право на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродаж і лотерей.
Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що
прямує за кордон. Збір за видачу дозволів на розміщення торгівельних
об’єктів. Інші місцеві збори та платежі.
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