ПОДАТКОВА СИСТЕМА
ТЕСТИ

1. Який з цих законодавчих актів регулює відносини у сфері
справляння податків і зборів, що стягуються в Україні?
1. Конституція України
2. Закон України “Про державний бюджет на відповідний рік”
3. Бюджетний кодекс України
4. Податковий кодекс України
2. Діяльність держави і платників у процесі нарахування, сплати,
зарахування податків, контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету – це:
1. Податкова робота
2. Податкова політика
3. Податкова система
4. Податкова декларація
3. Вказати функції податків:
1. Фіскальна, регулювальна і контрольна
2. Нагромаджувальна і економічна
3. Накопичувальна і стримулювальна
4. Фіскальна, стимулювальна і змішана
4. Яка функція податків проявляється під час формування і
наповнення бюджету держави?
1.Фіскальна
2. Регулювальна
3. Розподільча
4. Стимулювальна
5. До якої групи податків належить єдиний податок?
1. Прямі загальнодержавні
2. Непрямі загальнодержавні
3. Прямі місцеві
4. Місцеві, податки на споживання
6. Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів,
здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими
актами країни – це:
1. Об’єкт оподаткування
2 База оподаткування
3. Податки
4. Ставка податку
7. Що означає поняття “об’єкт оподаткування”?
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1. Майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації
товарів, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у
платника податкового обов’язку
2. Майно
3. Це розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази
оподаткування
4. Дохід (прибуток) або його частина
8. Що означає поняття “податкові пільги”?
1. Це передбачене податковим законодавством звільнення платника
податку від нарахування та сплати податку
2. Це передбачені податковим і митним законодавством звільнення
платника податку від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору
3. Це розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази
оподаткування
4. Це знижка
9. Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних?
1. Податок на прибуток підприємств
2. Податок на майно
3. Збір за місця для паркування транспортних засобів
4. Туристичний збір
10. Особи, які мають об’єкти оподаткування або проводять діяльність,
що є об’єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це:
1. Платники
2. Суб’єкти оподаткування
3. Особи
4. Платники податків
11. Обов’язки платників податку:
1. Сплачувати податки і збори у встановлені строки
2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно
3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та
нормативно-правові акти, що їх регулюють
4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав
12. Права платників податку:
1. Стати на облік у контролюючих органах
2. Сплачувати податки і збори у встановлені строки
3. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати
звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів
4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

3

13. Система заходів, що вживають контролюючі органи для контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і
зборів – це:
1. Податкова система
2. Податкова політика
3. Податковий контроль
4. Податкова робота
14. Платниками податку на додану вартість є:
1. Особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт,
послуг) якої за останні 12 календарних місяців перевищує 1 000 000 грн
2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник
податку
3. Фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в
Україні, так іноземні доходи
4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території
України
15. Об’єктом оподаткування ПДВ є:
1. Операції платників податку з постачання товарів, послуг, місце
постачання яких розташоване на митній території України
2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами
3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід
4. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
16. Які ставки податку на додану вартість, передбачені Податковим
кодексом України:
1. 25%
2. 15%
3. 10%
4. 20%, 7% і 0%
17. Податкова накладна складається у день:
1.Виникнення податкових зобов’язань у покупця
2.Виникнення податкових зобов’язань у продавця
3.Повної оплати покупцем товарів, робіт, послуг
4.Часткової оплати покупцем товарів, робіт, послуг після відвантаження
18. Дані якого документа є підставою для отримання бюджетного
відшкодування ПДВ?
1. Податкова накладна
2. Податкова декларація з ПДВ
3. Книга придбання товарів, робіт чи послуг
4. Баланс
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19. Чи може в розрахунках ПДВ до сплати або відшкодування з
бюджету виникнути від’ємне значення?
1. Так
2. Ні
3. Не правильно проведені розрахунки
4. Законодавчо не допустимо
20. Яку назву має податок на окремі види товарів, визнані законом як
підакцизні?
1. Податок на додану вартість
2. Акцизний податок
3. Мито
4. Податок на прибуток підприємств
21. Які товари не належать до підакцизних товарів?
1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну
3. Нафтопродукти, скраплений газ
4. Продовольче зерно
22. Як називається податок, який стягує митниця на товари та інші
предмети, що переміщуються через митний кордон України?
1. Акцизний податок
2. Мито
3. Податок на прибуток
4. Податок на додану вартість
23. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить:
1. 18%
2. 17%
3. 19%
4. 20%
24. Як визначається сума податку на прибуток підприємств, що
підлягає сплаті до Державного бюджету України?
1. Як загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану
вартість у звітному періоді
2. Як різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового
кредиту звітного (податкового) періоду
3. Як добуток вартості реалізованого товару, виробленого на митній
території України, на ставку податку
4. Як добуток прибутку на ставку податку
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25. Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є:
1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід
2. Прибуток
3. Операції з постачання товарів
4. Операції з реалізації підакцизних товарів
26. Акцизний податок – це:
1. Податок на доходи фізичних та юридичних осіб
2. Непрямий податок на споживання окремих видів товарів, визначених
податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни цих товарів
3.Прямий податок на підакцизні товари
4. Прямий податок на тютюнові вироби
27. З метою визначення податку на прибуток не підлягають амортизації:
1. Витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт невиробничих
основних засобів
2. Витрати на придбання виробничих основних засобів
3. Витрати на ремонт, модернізацію та інше поліпшення виробничих основних
засобів
4. Витрати на придбання вантажних автомобілів з метою використання у
виробництві
28. Яке мито нараховують на товари та інші предмети під час ввезення
на митну територію України?
1. Вивізне
2. Ввізне
3. Спеціальне
4. Антидемпінгове
29. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку
3 групи є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
30. Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних:
1. Екологічний податок
2. Туристичний збір
3. Податок на майно
4. Збір за місця для паркування транспорт них засобів
31. Яка основна ставка податку на доходи фізичних осіб?
1. 15%
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2. 18%
3. 5%
4. 10%
32. Вказати строки сплати податку на доходи фізичних осіб:
1. Сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу
2. Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу
3. Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку
подання Податкового розрахунку
4. Протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу
33. Які існують форми оплати єдиного податку платниками 4 групи?
1. В натуральній і грошовій формі по 50%
2.Тільки продукцією рослинництва і тваринництва
3.Виключно у грошовій формі
4.Пшеницею третього класу
34. Чи мають право юридичні особи – суб’єкти малого підприємництва
обирати самостійно ставки єдиного податку?
1. Ні
2. Так
3. У чітко визначених законом випадках
4. За рішенням суду
35. Ставки єдиного податку
встановлюють:
1. Верховна Рада України
2. Земельний відділ
3. Місцеві органи самоврядування
4. Самостійно платникі

для

фізичних

осіб-підприємців

36. Хто відповідає за нарахування, утримання та сплату
(перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати?
1. Роботодавець
2. Податковий агент
3. Платник податку
4. Контролюючі органи з питань оподаткування
37. Вказати документ, який подає податковому агенту платник ПДФО,
що має право на застосування податкової соціальної пільги:
1. Декларація
2. Податкова накладна
3. Заява встановленого зразка
4. Всі відповіді правильні
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38. До загальнодержавних відносять податки, які:
1. Є обов’язковими до сплати на всій території України
2. Прямо залежать від об’єкта оподаткування
3. Включають у ціну товарів, робіт чи послуг і сплачує їх кінцевий
споживач
4. Встановлюють місцеві органи самоврядування і сплачують до місцевого
бюджету
39. Які з перелічених податків відносяться до місцевих?
1. Податок на прибуток підприємств
2. Податок на майно
3. Податок на додану вартість
4. Акцизний податок
40. Сума ПДВ, нарахована платником податку в звітному періоді –
це:
1. Податковий кредит з ПДВ
2. Податкове зобов’язання з ПДВ
3. База оподаткування ПДВ
4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ
41. Базовим податковим періодом для сплати акцизного податку є
календарний:
1. Місяць
2. Квартал
3. Рік
4. День
42. Що є об’єктом оподаткування митом?
1. Кількість товарів, які переміщують через митний кордон
2. Митна вартість та кількість товарів або інших предметів, які
переміщують через митний кордон
3. Обороти з реалізації
4. Прибуток від експортно-імпортних операцій
43. Що є підставою для сплати мита платником?
1. Податкова декларація платника
2. Товарно-транспортні накладні
3. Платіжне доручення
4. Вантажна митна декларація
44. Податок на майно складається з:
1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
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2. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
транспортного податку; плати за землю
3.Транспортного податку
4. Плати за землю
45. Туристичний збір – це:
1. Місцевий збір, кошти від якого зараховують до місцевого бюджету
2. Загальнодержавний збір, кошти від якого зараховують до державного
бюджету
3. Місцевий податок, кошти від якого зараховують до місцевого бюджету
4. Збір за місця для паркування транспортних засобів
46. Що є об’єктом оподаткування екологічним податком?
1.
Обсяги та види забруднювальних речовин, які викидаються в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами та безпосередньо у водні
об'єкти та ін.
2. Прибуток екологічно небезпечних підприємств
3. Вартість послуг із охорони довкілля
4. Витрати на утилізацію сміття
47. У договорі оренди між орендодавцем і орендарем встановлюються:
1. Місце знаходження об’єкта оренди
2. Розмір плати
3. Розмір та умови внесення орендної плати
4. Строк оренди
48. Хто нараховує рентну плату за спеціальне використання води?
1. Самостійно платник
2. Державна фіскальна служба України
3. Співробітники аудиторських фірм
4. Комерційні банки
49. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин – це:
1. Загальнодержавний платіж
2. Місцевий платіж
3. Платіж за видами робіт
4. Платіж до земельного відділу
50. Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води?
1. Сільськогосподарські товаровиробники
2.Водокористувачі, які використовують воду, отриману шляхом забору з
водних об'єктів та для потреб гідроенергетики, водного транспорту і
рибництва
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3.Фізичні та юридичні, які використовують воду
4.Орендарі та інвестори, які використовують воду, отриману
забору з водних об’єктів

шляхом

51. До якої групи податків належить екологічний податок?
1. Прямі загальнодержавні
2. Непрямі загальнодержавні
3. Прямі, місцеві
4. Місцеві, податки на доходи
52. Хто є платником податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки ?
1. Фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками
об’єктів житлової та(або) нежитлової нерухомості
2. Юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
3. Фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
4. Фізичні та юридичні особи, які є власниками нежитлової нерухомості
53. Базовий податковий період для платників податку на майно:
1. Календарний тиждень
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
54. Базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, є:
1. Будівлі та споруди
2. Загальна площа об’єкта житлової нерухомості
3. Загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, зокрема
його частка
4. Частина загальної площі об’єкта житлової нерухомості
55. Податковим звітним періодом плати за користування надрами для
видобування корисних копалин є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
56. Податковим звітним періодом туристичного збору є:
1. Календарний день
2 Календарний квартал
3. Календарний рік
4. Календарний місяць
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57. Податковий агент – це:
1. Особа, на яку покладають обов’язки з обчислення та перерахування
податків до бюджету від імені та за рахунок коштів платника
2. Особи, які ведуть облік платників податків
3. Особи, які подають контролюючим органам звітність
4. Особи, які надають консультації платникам податків
58. Хто є платниками плати за майно в часті земельного податку?
1. Сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку
2.
Юридичні та фізичні особи – власники земельних ділянок та
землекористувачі
3. Юридичні особи – власники земельних ділянок
4. Орендарі та інвестори – учасники угоди про розподіл продукції
59. Які передбачені способи подання податкової
контролюючому органу?
1. Кур’єрською службою
2. В усній формі або поштою
3. Особисто, поштою або засобами електронного зв’язку
4. Виключно особисто платником

декларації

60. Податковий кодекс України – це:
1. Документ, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння
податків і зборів
2. Діяльність держави з питань оподаткування
3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів
4. Документ, що регулює відносини з питань митної справи
61. Сукупність державних органів, які організовують і контролюють
надходження податків, зборів і платежів – це:
1. Податкова служба
2. Податкова робота
3. Податкова система
4. Податкова політика
62. Яка функція податків проявляється
оподаткування окремим галузям і виробникам?
1.Фіскальна
2. Регулювальна
3. Розподільча
4. Стимулювальна
63. Податки існують для:
1. Соціального забезпечення громадян
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2. Забезпечення коштами дохідної частини бюджету
3. Фінансування державних установ
4. Організації масових заходів
64. Сукупність передбачених Податковим кодексом України загальнодержавних та місцевих податків і зборів становить:
1. Податкову політику
2. Податкову роботу
3. Податкову систему
4. Податкову службу
65. Що означає поняття “податкова ставка”?
1. Це розмір податкового зобов’язання
2. Це розмір податкового кредиту
3.Це розмір податкових нарахувань на одиницю
оподаткування
4.Це розмір вартісного виразу об’єкта оподаткування

виміру

бази

66.Що означає поняття “непрямі податки”?
1. Є обов’язковими до сплати на всій території країни
2. Прямо залежать від об’єкта оподаткування
3. Включаються в ціну товарів, робіт чи послуг і сплачуються кінцевим
споживачем цих товарів, робіт чи послуг
4. Встановлюються місцевими органами самоврядування і сплачуються до
місцевого бюджету
67. Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних?
1. Податок на додану вартість
2. Податок на майно
3. Збір за місця для паркування транспортних засобів
4. Туристичний збір
68. Документ, який подає платник податків контролюючому органу в
строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування
та сплата податкового зобов’язання – це:
1. Баланс
2. Податкова декларація (розрахунок)
3. Акт перевірки
4. Платіжне доручення
69. Податкова перевірка, предметом якої є своєчасність, повнота
сплати податків і зборів, та яку проводять на підставі аналізу фінансової,
статистичної та іншої звітності – це:
1. Документальна
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2. Камеральна
3. Фактична
4. Бухгалтерська
70. Податок на додану вартість – це:
1. Непрямий податок, який входить у ціну товарів (робіт, послуг) та
сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного
бюджету здійснює продавець (податковий агент).
2. Це прямий податок на доходи, який вилучає до бюджету частину доданої
вартості, створеної на всіх стадіях виробництва та обігу
3. Це податок, що сплачують власники земельних ділянок
4. Це податок, що встановлюється на товари, що визнані законом як
підакцизні
71. Діяльність держави в галузі використання податків щодо розробки
концепції їх розвитку та принципів організації – це:
1.Податкова політика
2. Податкова робота
3. Податкова система
4. Податкова служба
72. Як визначають суму податку на додану вартість, що підлягає
сплаті до Державного бюджету України?
1. Загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість
у звітному періоді
2. Різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового
кредиту звітного (податкового) періоду
3. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове
зобов’язання звітного періоду
4. Прибуток, помножений на ставку податку
73. Що означає від’ємне значення різниці між загальною сумою
податкового зобов’язання і податкового кредиту ?
1. Суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету
2. Бюджетне відшкодування ПДВ
3. Не правильно проведені розрахунки
4. Надмірно нарахований податок
74. Що означає позитивне значення різниці між загальною сумою
податкового зобов’язання і податкового кредиту?
1. Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету
2. Бюджетне відшкодування ПДВ
3. Не правильно проведені розрахунки
4. Надмірно нарахований податок
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75. Які передбачені Податковим кодексом України строки сплати
ПДВ?
1. Протягом 20 календарних днів після граничного терміну подання
податкової декларації
2. Щомісячно
3. Один раз на рік
4. Протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання
податкової декларації
76. Базовий податковий період – це:
1. Період, за який платник сплачує гроші до бюджету
2. Момент подання податкової декларації
3. Період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки
податків, подавати податкові декларації та сплачувати до бюджету суми
податків та зборів
4. Період подання звітів та розрахунків
77. Платниками акцизного податку є:
1. Сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%
від загального обсягу продаж
2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник
податку
3. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з
джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи
4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території
України
78. Які існують види ставок акцизного податку?
1. Прості й складні
2. Відсоткові й тверді
3. Адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно
4. Базові й граничні
79. Як визначити суму акцизного податку, якщо її подають у євро?
1. Вартість продукції помножити на ставку
2. Кількість товару помножити на ставку
3. Базу оподаткування помножити на ставку і на курс євро
4. Митну вартість товару помножити на ставку
80. Які строки подання до відповідних контролюючих органів
декларації з акцизного податку?
1. Один раз на рік
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2. Щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним
3. Щокварталу не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним
кварталом
4. За кожною поставкою продукції
81. Які передбачені терміни подання податкової декларації з ПДВ за
місячної форми звітності?
1. Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного
кварталу
2. Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного
місяця
3. Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем звітного
місяця
4. Не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним
82. Платниками мита є:
1. Фізичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон
України товарів та інших предметів
2. Юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон
України товарів та інших предметів
3. Будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення
через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають
митному оподаткуванню
4. Будь-які юридичні або фізичні особи, що займаються підприємницькою
діяльністю
83. Платники податку на прибуток з-поміж резидентів:
1.
Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами
2. Сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує
75%
3. Фізичні особи-резиденти, що здійснюють діяльність та отримують
доходи на території України
4. Фізичні особи-нерезиденти
84. Які контролюючі органи здійснюють податковий контроль?
1. Державна фіскальна служба України
2. Органи Служби безпеки України
3. Міністерство фінансів України
4. Міністерство внутрішніх справ України
85. Амортизація – це:
1. Списання інструментів, приладів, тощо
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2. Інвентаризація будівель і споруд
3. Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних
і нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації)
4. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом
86. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку
1,2,4 груп є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
87. Платники податку на доходи фізичних осіб:
1.
Фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх
походження в Україні, так і іноземні доходи
2. Юридичні особи, що отримують доходи з джерелом походження з
України
3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку
4. Фізичні та юридичні особи, власники нерухомого майна
88. Яке мито використовують
виробників?
1. Вивізне
2. Спеціальне
3. Ввізне
4. Антидемпінгове

як

засіб

захисту

українських

89. На підставі якого документа в покупця виникає право на
податковий кредит:
1. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та
зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних покупця
2. Товарно-транспортної накладної
3. Рахунка-фактури
4. Платіжного доручення
90. Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб у
формі заробітної плати?
1. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної
пільги за її наявності
2. Загальна сума нарахованої заробітної плати
3. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального
внеску
4. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму військового збору
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91. В якому розмірі встановлено податкову соціальну пільгу для
платника податку, який є Героєм України?
1. 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня звітного податкового року
2. 150% розміру суми загальної соціальної пільги на 1 січня звітного
податкового року
3. 200% розміру суми загальної соціальної пільги на 1 січня звітного
податкового року
4. 100% розміру суми загальної соціальної пільги на 1 січня звітного
податкового року
92. До якої групи податків належить податок на доходи фізичних осіб?
5. Прямі загальнодержавні
6. Непрямі загальнодержавні
7. Прямі, місцеві
8. Місцеві, податки на доходи
93. Яку ставку єдиного податку встановлено для платників 1 групи?
1. В межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати
2. В межах до 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3. В межах до 50% розміру мінімальної заробітної плати
4. В межах до 40% розміру мінімальної заробітної плати
94. Як розбивається річна сума сплати єдиного податку для платників
4 групи?
1. І – 40%, ІІ – 10%, ІІІ – 10%, ІV– 40%
2. І – 10%, ІІ – 10%, ІІІ – 40%, ІV– 40%
3. І – 10%, ІІ – 10%, ІІІ – 50%, ІV– 30%
4. І – 40%, ІІ – 20%, ІІІ –10%, ІV– 30%
95. Що є об’єктом оподаткування єдиного податку для платників 4
групи?
1. Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень) та(або) земель водного фонду, що перебуває у
власності платника або надана йому у користування
2. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь та земель
водного фонду
3. Дохід сільськогосподарських підприємств
4. Прибуток підприємства
96. Який порядок сплати єдиного податку для платників 4 групи?
1. Щороку до 1 лютого поточного року
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2. Щоквартально протягом 30 календарних днів після останнього дня
звітного кварталу у розмірі квартальної суми
3. Щомісяця протягом 30 календарних днів у розмірі третини квартальної
суми
4. Щомісяця рівними частинами
97. Податковим звітним періодом для єдиного податку для платників
4 групи є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
98. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне
використання води є:
1. Фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з
урахуванням обсягу її втрат в системах водопостачання
2. Фактично використані літри води
3. Обсяг води
4. Фактичні обсяги забору води з водних об’єктів за мінусом встановленого
ліміту
99. Базовий податковий період для платників рентної плати дорівнює:
1. Календарному тижню
2. Календарному року
3. Календарному місяцю
4. Календарному кварталу
100. Які строки подачі декларації встановлені для платників
екологічного податку?
1. Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем податкового періоду
2. Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем податкового періоду
3. Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем податкового періоду
4. Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем податкового періоду
101. Платниками рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин є:
1. Фізичні особи, що видобувають корисні копалини
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2. Суб’єкти господарювання, що використовують у власній діяльності
нафту і природний газ
3. Суб’єкти господарювання, які набули права користування ділянкою
надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами з
метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин
4. Суб’єкти господарювання, які транспортують надра за межі України
102. Як називають спеціальний дозвіл на використання лісових
ресурсів?
1. Патент
2. Лісорубний квиток (лісовий квиток)
3. Свідоцтво на право користування
4. Ліцензія
103. Що є об’єктом оподаткування рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів?
1.
Деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування,
другорядні лісові матеріали
2. Вартість заготовленої деревини
3. Виручка від реалізації лісових матеріалів
4. Витрати на заготівлю деревини та інших лісових матеріалів
104. До першої групи платників єдиного податку належать:
1. Фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих осіб,
здійснюють виключно роздрібний продаж і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 300 000 гривень
2. Фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 300 000 гривень
3. Фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 500 000 гривень
4. Немає правильної відповіді
105. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики обчислюється, виходячи з фактичних:
1. Даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати
2. Обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів та ставок
рентної плати
3. Обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки
рентної плати
4. Обсягів використаної води, лімітів використання води та ставок рентної
плати
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106. Розмір ставки для другої групи платників єдиного податку:
1. В межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати
2. В межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати
3. В межах до 50% розміру мінімальної заробітної плати
4. В межах до 40% розміру мінімальної заробітної плати
107. Чи залежить сплата єдиного внеску від фінансового стану
платника?
1.Ні
2. Беруть до уваги розмір чистого прибутку, обчисленого за формою № 2
(Звіт про фінансові результати )
3.Залежить від розміру
прибутку, обчисленого за результатами
податкового обліку
4.Так
108. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів
є:
1. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які організовують та
провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на
майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках
2. Фізичні особи, які здійснюють паркування власних транспортних засобів
у спеціально відведених місцях
3. Органи місцевого самоврядування, що виділяють земельну ділянку під
паркування транспортних засобів
4. Юридичні особи – власники земельної ділянки, яку відведено для
паркування
109. Платники туристичного збору:
1. Особи, які прибули у відрядження
2. Громадяни, які постійно проживають, зокрема на умовах договорів
найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір
3. Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які
прибувають на територію, на якій діє рішення про встановлення туристичного
збору
4. Інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)
110. Податковим звітним періодом туристичного збору є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
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111. Який розмір Єдиного соціального внеску для страхувальників
встановлено на поточний рік:
1. 36%
2. 42%
3. 37%
4. 22%
112. Суми екологічного податку, який справляється за викиди в
атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними джерелами
забруднення, обчислюється виходячи з:
1. Кількості фактично реалізованого палива та ставок податку
2. Фактичних обсягів викидів та ставок податку
3. Вартості реалізованого палива та ставок податку
4. Витрат на охорону довкілля
113. Чи правильне твердження, що базовий податковий (звітний) рік
для платників четвертої групи єдиного податку починається з 1 січня і
закінчується 31 грудня того ж року?
1. Так
2. Ні
3. Базовий податковий період платник визначає самостійно
4. Залежить від фінансового результату діяльності платника
114. Базою
оподаткування збором за місця для паркування
транспортних засобів є:
1. Вартість земельної ділянки, призначеної для паркування
2. Кількість годин паркування транспортного засобу
3. Площа земельної ділянки, відведена для паркування
4. Прибуток від надання послуг з паркування транспортних засобів
115. До якої групи єдиного податку відносять фізичних осіб
підприємців, якщо річний ліміт доходу не перевищує 1,5 млн грн?
1. Першої групи
2. Другої групи
3. Третьої групи
4. Четвертої групи
116. Що означає поняття “суб’єкт оподаткування”?
1. Фізична особа, на яку покладено обов’язок сплачувати податки і збори
2. Юридична або фізична особа, на яку згідно з законодавством покладено
обов’язок сплачувати податки і збори
3. Це розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази
оподаткування
4. Це те, за рахунок чого сплачується податок
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117. Що означає поняття “база оподаткування”?
1. Це характерний вираз об’єкта оподаткування
2. Це той, хто саме сплачує податок
3. Це розмір вартісного виразу об’єкта оподаткування
4.
Це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта
оподаткування, до якого застосовують податкову ставку
118. Податкова перевірка, яку проводять у приміщенні органу
державної фіскальної служби виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях (розрахунках) платника податків – це:
1. Документальна
2. Камеральна
3. Фактична
4. Бухгалтерська
119. Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою
ставкою?
1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого
асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України
2. Надання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та
дошкільної освіти навчальними закладами
3. Виплати у грошовій формі заробітної плати
4. Вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі
експорту
120. Датою виникнення податкового зобов’язання платника ПДВ є
дата:
1. Зарахування від покупця коштів на банківський рахунок або дата
відвантаження платником податку товарів (послуг)
2. Одержання продукції з виробництва
3. Списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату
товарів (послуг)
4. Отримання платником податку товарів (послуг), що підтверджено
податковою накладною
121. Датою виникнення права платника ПДВ на віднесення сум
податку до податкового кредиту є дата:
1. Зарахування від покупця коштів на банківський рахунок платника
податку як оплата товарів (послуг), що підлягають постачанню
2. Відвантаження платником податку товарів, а в разі експорту товарів –
дата оформлення митної декларації
3. Одержання продукції з виробництва
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4. Списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату
товарів (послуг) або дата отримання товарів (послуг), що підтверджено
податковою накладною
122. Об’єктами оподаткування під час обчислення сум акцизного
податку є операції з:
1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого
асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України
2. Надання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та
дошкільної освіти навчальними закладами
3. Виплат у грошовій формі заробітної плати
4.
Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення
підакцизних товарів на митну територію України
123. Під час обчислення акцизного податку із застосуванням
адвалорних ставок базою оподаткування є:
1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території
України, та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України
2. Вартість виробленої на митній території України продукції
3. Величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або в
інших натуральних показниках
4. Вартість виробленої на митній території України продукції та величина
продукції, визначена в натуральних показниках
124. Під час обчислення акцизного податку із застосуванням
специфічних ставок базою оподаткування є:
1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України
2. Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України
3. Величина продукції, визначена в натуральних показниках
4. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території
України, вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію
України
125. Виробники підакцизних товарів на митній території України
перераховують до бюджету суми акцизного податку:
1. Під час придбання марок акцизного податку
2. Протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання
декларації
3. У день подання митної декларації
4. Не пізніше дати відвантаження готової продукції
126. Які органи уповноважені здійснювати стягнення податкового
боргу?
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1. Державна фіскальна служба України
2. Органи Служби безпеки України
3. Органи внутрішніх справ України
4. Органи Державного казначейства України
127. Як визначається прибуток, як об’єкт оподаткування податком на
прибуток:
1. Шляхом коригування фінансового результату до оподаткування,
визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку на різниці, які виникають відповідно до
положень ПКУ
2. Різниця між доходами та витратами підприємства
3. Різниця між виручкою від реалізації продукції та собівартістю реалізації
4. Різниця між ціною продажу та ціною придбання
128. Який метод нарахування амортизації не використовують під час
визначення податку на прибуток підприємств?
1. Прямолінійний
1. Кумулятивний
3. Виробничий
4. Метод зменшення залишкової вартості
129. Базовий податковий період з податку на прибуток підприємств:
1. Календарний рік
2. Календарний місяць
3. Календарний квартал
4. Календарний тиждень
130. На які групи основних засобів амортизацію не нараховують?
1. 4 (машини та обладнання)
2. 1(земельні ділянки) та 13( природні ресурси)
3 3 (будівлі і споруди)
4. 5 (транспортні засоби)
131. Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:
1. Операції з постачання товарів, послуг, місце постачання яких
розташоване на митній території України
2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами
3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід
4. Операції з реалізації вироблених на території України підакцизних
товарів
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132. Яке мито використовують у разі вивезення за межі митної
території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших
експортерів подібних товарів?
1. Вивізне
2. Ввізне
3. Спеціальне
4. Антидемпінгове
133. Хто несе відповідальність за порушення податкового
законодавства?
1. Фізичні особи – неплатники податків
2. Посадові особи контролюючих органів
3. Платники податків, податкові агенти та їх посадові особи
4. Наймані працівники
134. Які передбачені види відповідальності за порушення податкового
законодавства?
1. Особиста, моральна, кримінальна
2. Фінансова, адміністративна, кримінальна
3. Податкова, моральна, фінансова
4. Моральна, адміністративна, особиста
135. На підставі якого документа під час продажу товарів виникає
податкове зобов’язання з ПДВ?
1. Товарно-транспортної накладної
2. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та
зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних
3. Рахунка-фактури
4. Платіжного доручення
136. Платники ПДВ подають податкову декларацію контролюючому
органу:
1. Особисто в паперовому вигляді
2. В електронній формі з електронними підписами
3. Надсилають поштою
4. Передають будь-якою особою
137. Податкові пільги для загальнодержавних податків і зборів
встановлює:
1. Платник податку
2. Контролюючий орган
3. Верховна Рада України
4. Кабінет Міністрів України
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138. За яких умов платник податку на доходи фізичних осіб має право
на податкову соціальну пільгу?
1. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року
2. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, що
діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та
округленого до 10 грн
3. Якщо дохід не перевищує суми 10-місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року
4. Якщо дохід не перевищує суми 15-місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року
139. В якому розмірі встановлено податкову соціальну пільгу для
платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років?
1. 120% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину
2. 100% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину
3. 150% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину
4. 200% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину
140. Базовий податковий період для платників екологічного податку
дорівнює:
1. Календарному тижню
2. Календарному року
3. Календарному місяцю
4. Календарному кварталу
141. Які строки сплати фізичними особами податку на майно?
1. До 1 лютого поточного року
2. Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного місяця
3. Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного місяця
4.
Протягом 60 календарних днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення
142. Що є базою оподаткування рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин?
1. Ринкова вартість видобутої сировини
2. Вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних
копалин
3. Прибуток від реалізації корисних копалин
4. Кількість мінеральної сировини
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143. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності згідно з
Податковим кодексом України – це:
1. Система зменшення ставок податків та зборів
2. Особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює
заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності
3. Особливий механізм подання податкових декларацій
4. Зміна строків сплати податків та зборів
144. Від чого залежать ставки рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів?
1. Розподілу лісів за поясами і розрядами
2. Розміру доходу від реалізації лісових матеріалів
3. Статусу суб’єкта господарювання, що здійснює заготівлю деревини
4. Мети використання деревини
145. Податковим звітним періодом для рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
146. За понадлімітне використання води рентна плата стягується:
1. У п’ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної
води понад встановлений ліміт
2. У двократному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної води
понад встановлений ліміт
3. У десятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної
води понад встановлений ліміт
4. На загальних умовах
147. У межах якої максимальної величини обчислюється Єдиний
соціальний внесок?
1. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4
2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату
4. 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
148. У межах якої мінімальної величини обчислюється Єдиний
соціальний внесок?
1. 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату
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4. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4
149. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, встановлюють:
1. Верховна Рада України
2. Кабінет Міністрів України
3. Державна казначейська служба України
4. Місцеві органи самоврядування
150.
Вказати розмір
працівників:
1. 2%
2. 3,6%
3. 22%
4. 2,6%

нарахування ЄСВ на заробітну плату

151. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів
встановлюють:
1. У відсотках до вартості послуг з паркування
2. У гривнях за 1 м2 земельної ділянки, відведеної для паркування
3. У гривнях за одну годину паркування
4. У відсотках від одержаного прибутку від надання відповідних послуг
152. Хто встановлює ставки збору за місця для паркування
транспортних засобів?
1. Верховна Рада України
2. Земельний відділ
3. Місцеві органи самоврядування
4. Самостійно платники
153. Рахунки в системі
електронного
відкривають платники у:
1. Комерційних банках
2. Національному банку України
3. Державній казначейській службі України
4. Ощадбанку

адміністрування

ПДВ

154.
Яка передбачена процедура перерахування податкового
зобов’язання з ПДВ за звітний період до державного бюджету?
1. З Поточного рахунка платника
2. З рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ
3. З рахунка акумульованих коштів ПДВ
4. З каси підприємства
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155. У разі, якщо платник податку має право на застосування
податкової соціальної пільги з двох і більше підстав:
1. Податкова соціальна пільга дорівнює сумі пільг, розрахованих за
кожною підставою
2. Податкова соціальна пільга не застосовується
3. Податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що
передбачає її найменший розмір
4. Податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що
передбачає її найбільший розмір
156. Податковий агент – це:
1. Особа, на яку покладені обов’язки з обчислення та перерахування
податків до бюджету від імені та за рахунок коштів платника
2. Особи, які ведуть облік платників податків
3. Особи, які подають контролюючим органам звітність
4. Особи, які надають консультації платникам податків
157. Вкажіть строки реєстрації податкових накладних в Єдиному
реєстрі податкових накладних:
1. Податкові накладні, складені з 1 по 15 число мають бути зареєстровані
до кінця місяця, а складені з 16 числа по кінець місяця – не пізніше 15 числа
наступного місяця
2. В день виникнення податкового зобов’язання у продавця
3. Протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення
податкових зобов’язань
4. Не пізніше останнього дня звітного місяця
158. Сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове
зобов’язання звітного періоду – це:
1. Податковий кредит з ПДВ
2. Податкове зобов’язання з ПДВ
3. Сума податку на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету
4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ
159. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів є:
1. Власники земельних ділянок
2. Юридичні особи, що реалізують деревину
3. Юридичні та фізичні особи, які використовують лісові ресурси на
підставі спеціального дозволу
4. Особи, що експортують лісові ресурси за межі України
160. Податковим звітним періодом для рентної плати за спеціальне
використання води є:
1. Календарний день
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2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
161. Назвати звітність, яку подають контролюючим органам платники
податку на прибуток підприємств:
1. Баланс ф.№1
2. Звіт про фінансові результати ф.№2
3. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
4. Всі відповіді правильні
162. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку –
фізичних осіб І групи є:
1. Календарний день
2. Календарний рік
3. Календарний місяць
4. Календарний квартал
163. В якій валюті обчислюють єдиний внесок?
1. У відсотках до визначеної бази нарахування
2. У національній валюті
3. В іноземній валюті
4. Всі відповіді правильні
164. Яким нормативним актом регулюється порядок обчислення і
сплати єдиного внеску?
1. Податковим кодексом України
2.
Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
3. Постановою Пенсійного фонду України
4. Інструкцією “Про платежі до Пенсійного фонду”
165. Яку суму податку на прибуток підприємство повинно сплатити,
якщо сума прибутку за звітний рік склала 250000 грн?
1. 100000 грн
2. 45000 грн
3. 50000 грн
4. 95000 грн
166. Яку суму єдиного
податку повинно сплатити фермерське
господарство 4 групи в 1 кварталі, якщо річна сума податку становить
155000 грн?
1. 13500 грн
2 15500 грн
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3. 22500 грн
4. 45000 грн
167. Яку суму ПДВ буде нараховано до сплати бюджету, якщо
протягом звітного періоду підприємство реалізувало продукції на суму
360000 грн (в т. ч. ПДВ) та придбало сировини у платників ПДВ на суму
120000 (в т. ч. ПДВ)?
1. 60000 грн
2. 50000 грн
3. 10000 грн
4. 40000 грн
168. Розмір заробітної плати, що дає право на застосування податкової
соціальної пільги у поточному році, становить:
1. 2240 гривень
2. 1218 гривень
3. 1378 гривень
4.1568 гривень
169. Визначити суму нарахованого єдиного внеску на заробітну плату
працівників, якщо фактично нарахована заробітна плата за місяць склала
123400 грн:
1. 30100,00 грн
2. 4507,50 грн
3. 27148,00 грн
4. 2008,00 грн
170. Визначити суму утриманого ПДФО із доходу працівника у вигляді
заробітної плати в сумі 4500,00 грн:
1. 810,00 грн
2. 457,50 грн
3. 350,40 грн
4. 428,00 грн
171. Яку суму ПДВ буде нараховано до сплати в бюджет, якщо
протягом звітного періоду підприємство реалізувало продукції на суму
360000 грн разом з ПДВ та перерахувало постачальнику аванс у сумі
300000 грн?
1. 60000 грн
2. 50000 грн
3. 10000 грн
4. 40000 грн
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