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1.

ВСТУП

Останнім часом спостерігається зростання кількості
проведення експертних досліджень за рахунок замовника. У
зв’язку з цим нагальною є проблема з набуття експертамимагістрами теоретичних знань і практичних навичок із відшкодування витрат на проведення експертиз та досліджень за рішеннями суб’єктів доказування, складання договорів із проведення досліджень на замовлення юридичних і фізичних осіб,
розрахунку кошторису та вартості замовленої послуги з експертного дослідження.
Навчальна дисципліна “Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів” включає
до себе такі теми: “Загальні положення організаційнофінансового забезпечення судових експертиз в Україні”; “Фінансування судових експертиз по кримінальних та адміністративних справах”; “Особливості оплати судових експертиз у цивільних та господарських справах”; ”Вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень науково-дослідними
установами судових експертиз Міністерства юстиції”; ”Особливості оплати послуг на замовлення фізичних та юридичних осіб
експертних досліджень”; “Порядок складання кошторисів на
проведення експертних досліджень”; “Оплата праці та соціальний захист судових експертів”; “Система оподаткування доходів у результаті проведення експертних досліджень”.
У результаті вивчення курсу судовий експерт-магістр
п о в и н е н:
з н а т и: законодавство України про фінансування експертних установ;
– порядок нарахування и сплати окремих видів податків
з доходів отриманих з надання експертних послуг;
– порядок і розміри відшкодування витрат та виплати
винагороди експертам, що викликаються до органів дізнання,
досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у
провадженні яких перебувають справи про адміністративні
правопорушення;
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– порядок і розміри виплат державним науководослідним установам судової експертизи за виконання їхніми
працівниками функцій експертів і спеціалістів;
у м і т и: правильно застосовувати на практиці набуті
знання з теорії курсу “Оплата послуг з проведення експертиз та
порядок оподаткування отриманих доходів”;
– правильно складати договори з надання експертних
послуг;
– правильно розраховувати вартість експертного дослідження.
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2.

ЗМІСТ

І. Загальні положення організаційно-фінансового
забезпечення судових експертиз в Україні
Фінансування проведення судових експертиз у державних спеціалізованих установах. Фінансове забезпечення на проведення судових експертиз науково-дослідними установами
Міністерства юстиції України.

ІІ. Фінансування судових експертиз по кримінальних
та адміністративних справах
Особливості фінансування проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними
спеціалізованими установами. Порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до
органів дізнання, досудового розслідування, прокуратури, суду
або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплат державним науководослідним установам судової експертизи за виконання їхніми
працівниками функцій експертів.

ІІІ. Особливості оплати судових експертиз
у цивільних та господарських справах
Загальні положення відшкодування витрат на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у цивільних і господарських справах.
Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах
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ІV. Вартість проведення судових експертиз
та експертних досліджень науково-дослідними
установами судових експертиз Міністерства юстиції
Порядок розрахунку вартості експертного дослідження.
Розрахунок вартості експертного дослідження залежно від ступеня складності експертизи.

V. Особливості оплати послуг на замовлення фізичних
та юридичних осіб експертних досліджень
Договір на проведення експертизи. Розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що проводили експертні дослідження на замовлення фізичних та юридичних
осіб експертних досліджень.

VІ. Порядок складання кошторисів на проведення
експертних досліджень
Правила складання кошторису експертного дослідження. Нормативна вартість однієї експертогодини у державних
спеціалізованих установах судової експертизи.

VІІ. Оплата праці та соціальний захист
судових експертів
Оплата праці та умови соціального захисту судових експертів згідно з чинним законодавством. Розмір винагороди
експерта або спеціаліста, який виконує свої функції не в порядку службового завдання.

VІІІ. Система оподаткування доходів у результаті
проведення експертних досліджень
Види податків, що нараховуються при проведенні експертного дослідження. Порядок нарахування і сплати податків
отриманих з надання експертних послуг.
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