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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Тестові завдання складаються з закритих тестів. Студент повинен ви-
брати найточнішу відповідь з кількох запропонованих. 

Студент отримує оцінку “відмінно”, якщо правильно відповість на 
90–100 % тестових запитань, оцінку “добре” — на 70–90 %, оцінку “за-
довільно” — на 50–70 % запитань.  

Номер варіанта тестових завдань студент визначає за першою літе-
рою свого прізвища. 

 
Перша літера прізвища  

студента 
Номер варіанта  
тестових завдань 

А, Л, Х 1 
Б, М, Ц 2 
В, Н, Ч 3 
Г, О, Ш 4 
Д, П, Щ 5 
Є, Р, Е 6 
Ж, С, Ю 7 
З, Т, Я 8 
І, Ї, У 9 
Й, К, Ф 10 

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ПОДАТКОВА  СИСТЕМА” 

Варіант 1 

1. До системи органів державної податкової служби належать:  

а) Державна податкова адміністрація України; 
б) державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі; 
в) державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та 

Севастополя), районах у містах; 
г) міжрайонні (на два і більше районів), об’єднані (на місто і район) 

державні податкові інспекції. 
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2. Вибіркова перевірка правильності проведених облікових опера-
цій в особових рахунках платників здійснюється: 

а) щонайменше раз на квартал; 
б) щонайменше раз на півроку; 
в) не більше двох разів на рік; 
г) правильної відповіді немає. 

3. Ставка податку з власників транспортних засобів визначаєть-
ся: 

а) у відсотках до вартості транспортного засобу; 
б) у гривнях зі 100 см3 для наземних транспортних засобів, для вод-

них з 1 см довжини; 
в) у частках одиниці потужності двигуна транспортного засобу; 
г) у євро зі 100 см3 для наземних транспортних засобів, для водних з 

1 см довжини; 
д) правильної відповіді немає. 

4. Універсальний акциз — це: 

а) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді над-
бавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за 
єдиною чи кількома ставками; 

б) непрямий податок, який встановлюється підприємством у вигляді 
надбавки до ціни підакцизних товарів; 

в) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до 
підакцизних товарів. 

5. Не є платниками ПДВ особи, які: 

а) мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ; 
б) ввозять товари на митну територію України; 
в) здійснюють операції з готівкою; 
г) правильної відповіді немає. 

6. Зазначте, які пільги щодо податку на прибуток має підприєм-
ство, яке перерахувало грошові кошти у вигляді допомоги для лікар-
ні: 
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а) балансовий прибуток зменшується на суму цих коштів, але не 
більш як на 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звіт-
ного періоду; 

б) звільняється від сплати податку; 
в) пільги не надаються; 
г) оподатковуваний прибуток зменшується на суму грошових кош-

тів, але не більш як на 4 % оподатковуваного прибутку попере-
днього звітного періоду. 

7. Зазначте мінімальний і максимальний розмір ставки прибут-
кового податку з громадян, встановлений за прогресивною шкалою 
ставок: 

а) 10 % і 50 %; 
б) 15 % і 40 %; 
в) 10 % і 40 %; 
г) 10 % і 30 %. 

8. Комунальний податок обчислюється за ставкою, що не пере-
вищує: 

а) 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розмі-
ру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 

б) 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розмі-
ру мінімальної заробітної плати; 

в) 10 % фонду оплати праці; 
г) 10 % фонду споживання. 

9. Валові витрати — це: 
а) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній 

або нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вар-
тості товарів (робіт, послуг); 

б) сума матеріальних витрат платника податку; 
в) сума матеріальних і трудових витрат платника податку. 

10. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) за вільними ринковими цінами; 
в) за обліковими цінами. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

6 

Варіант 2 

1. Органи державної податкової служби України у своїй діяльно-
сті керуються:  

а) Конституцією України; 
б) законами України; 
в) нормативно-правовими актами органів державної влади; 
г) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим з питань оподаткування, 
виданими у межах їх повноважень; 

д) рішеннями органів місцевого самоврядування з питань оподатку-
вання, виданими у межах їх повноважень.  

2. Звірення розрахунків із бюджетом усіх платників за всіма пла-
тежами, які сплачуються до бюджету, здійснюється органами 
державної податкової служби: 

а) щомісячно; 
б) щоквартально; 
в) на 1 січня; 
г) правильної відповіді немає. 

3. Нульова ставка ПДВ застосовується:  
а) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку; 
б) до всіх імпортних операцій; 
в) до всіх експортних операцій; 
г) до всіх експортних операцій, крім товарів, які звільнені від опода-

ткування на внутрішньому ринку; 
д) усі відповіді правильні. 

4. Специфічні акцизи — це: 
а) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою 

обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі; 
б) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів 

за окремими ставками; 
в) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів 

за окремими ставками залежно від величини прибутку. 

5. Податковий період з податку на прибуток становить: 
а) півріччя, 9 місяців; 
б) місяць, декади; 
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в) квартал, рік; 
г) рік, місяць. 

6. Валові витрати — це: 
а) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній 

або нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вар-
тості товарів (робіт, послуг); 

б) сума матеріальних витрат платника податку; 
в) сума матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) за вільними ринковими цінами; 
в) за обліковими цінами. 

8. Місцеві податки та збори має право встановлювати: 

а) місцеві органи влади; 
б) Верховна Рада України; 
в) Кабінет Міністрів України. 

9. Згідно із звітом малого підприємства середньооблікова чисель-
ність працюючих становить 68 осіб. Підприємство перерахує до мі-
сцевого бюджету комунальний податок у розмірі: 

а) 115,6 грн; 
б) 112,3 грн; 
в) 145,8 грн. 

10. До суду надійшла заява від громадянина про повторну видачу 
копії судового рішення. Він сплатить державне мито у розмірі: 

а) 0,05 грн; 
б) 250 грн; 
в) 1,05 грн. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

8 

Варіант 3 

1. Згідно із Законом України “Про державну податкову службу в 
Україні” органи ДПС мають право застосовувати до установ банків 
або юридичних осіб, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької дія-
льності, які у встановлений законом строк не повідомили про від-
криття або закриття рахунків у банках, фінансові санкції в розмірі: 

а) від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян; 

б) від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян; 

в) від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян; 

г) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено 
порушень податкового законодавства, складається: 

а) акт; 
б) доповідна записка; 
в) пояснювальна записка; 
г) довідка. 

3. За ПДВ договірна ціна як база оподаткування, але не нижче від 
звичайної, застосовується: 

а) для операції з продажу товарів; 
б) операції з продажу товарів за готівку; 
в) натуральної оплати праці; 
г) експортних операцій; 
д) імпортних операцій. 

4. Мито — це непрямий податок, що стягується: 

а) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозять-
ся, вивозяться чи прямують транзитом; 

б) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з мит-
ної території країни; 

в) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на ми-
тну територію чи вивозяться з митної території країни. 
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5. Дивіденди оподатковуються за ставкою: 

а) 15 %; 
б) 30 %; 
в) 20 %; 
г) 0 %. 

6. Валові витрати — це сума: 

а) будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів (робіт, послуг); 

б) матеріальних витрат платника податку; 
в) матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 

8. До суду надійшла заява від громадянина про повторну видачу 
копії судового рішення. Він сплатить державне мито у розмірі: 

а) 0,05 грн; 
б) 250 грн; 
в) 1,05 грн. 

9. Додаткові обмеження щодо віднесення витрат до складу вало-
вих витрат платника податку встановлюються: 

а) керівником підприємства; 
б) законами України; 
в) зборами акціонерів. 

10. За понадлімітне використання водних ресурсів плата за воду 
встановлюється: 

а) у п’ятикратному розмірі; 
б) у трикратному розмірі; 
в) на 100 % більше. 
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Варіант 4 

1. Об’єктами податкового контролю є: 
а) камеральні, документальні та оперативні перевірки; 
б) фінансово-господарські операції та їх результати; 
в) підприємства, установи, організації; 
г) органи ДПС України, інші контролюючі органи. 

2. Описова частина акта документальної перевірки містить: 
а) загальні відомості про платника податків; 
б) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів 

порушень податкового та валютного законодавства; 
в) узагальнений опис виявлених у результаті перевірки порушень 

податкового та валютного законодавства; 
г) правильної відповіді немає. 

3. Оподатковуються ПДВ такі операції: 

а) продаж товарів для дітей; 
б) продаж будматеріалів; 
в) продаж продуктів харчування; 
г) продаж лотерей підприємствами, заснованими громадськими ор-

ганізаціями інвалідів. 

4. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита 
здійснюють: 

а) податкові адміністрації України; 
б) інспекції з цін; 
в) митні органи України. 

5. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу 
товарів є: 

а) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок пла-
тника податку; 

б) дата відвантаження товарів; 
в) дата оприбуткування товарів платником податку; 
г) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбу-

вається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування 
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коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або 
дата відвантаження товарів. 

6. Валові витрати — це сума: 

а) будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів (робіт, послуг); 

б) матеріальних витрат платника податку; 
в) матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 
 

8. До суду надійшла заява від громадянина про повторну видачу 
копії судового рішення. Він сплатить державне мито у розмірі: 

а) 0,05 грн; 
б) 250 грн; 
в) 1,05 грн. 

9. Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних 
засобів є: 

а) для автомобілів — об’єм циліндрів двигуна, для водного транспо-
рту — довжина корпусу; 

б) потужність двигуна транспортного засобу; 
в) вартість транспортного засобу. 

10. Громадянин перебуває в курортній місцевості на відпочинку. 
Сума місцевого збору за таких умов становитиме: 

а) 1,7 грн; 
б) 0,17 грн; 
в) 17 грн. 
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Варіант 5 

1. Об’єктом податкового контролю є: 

а) камеральні, документальні та оперативні перевірки; 
б) фінансово-господарські операції та їх результати; 
в) підприємства, установи, організації; 
г) органи державної податкової служби України, інші контролюючі 

органи. 

2. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить: 

а) загальні відомості про платника податків; 
б) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів 

порушень податкового та валютного законодавства; 
в) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень по-

даткового і валютного законодавства; 
г) правильної відповіді немає. 
 
 
 

3. Податковий вексель (щодо ПДВ)видається: 
а) митним органом при вивезенні товарів за митну територію Украї-

ни; 
б) юридичною особою, обсяг оподатковуваних операцій якої досяг 

за останні 12 місяців 3600 НМДГ; 
в) платником ПДВ при ввезенні товарів на митну територію Украї-

ни; 
г) платником ПДВ за власним бажанням. 

4. Підприємства “Сатурн” і “Марс” закупили в Німеччині за ва-
люту ідентичні легкові авто “AUDI”. Але підприємство “Сатурн” 
згідно з контрактом заплатило 12000 дол., а “Марс” — 15000 дол. За 
таких умов акцизний збір сплатить: 

а) “Марс” більшу суму; 
б) “Сатурн” більшу суму; 
в) однакову суму. 

5. Валові витрати — це сума: 
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а) будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів (робіт, послуг); 

б) матеріальних витрат платника податку; 
в) матеріальних і трудових витрат платника податку. 

6. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 

7. До суду надійшла заява від громадянина про повторну видачу 
копії судового рішення. Він сплатить державне мито у розмірі: 

а) 0,05 грн; 
б) 250 грн; 
в) 1,05 грн. 

8. За понадлімітне використання водних ресурсів плата за воду 
встановлюється: 

а) у п’ятикратному розмірі; 
б) у трикратному розмірі; 
в) на 100 % більше. 

9. Громадянин перебуває в курортній місцевості на відпочинку. 
Сума місцевого збору за таких умов становитиме: 

а) 1,7 грн; 
б) 0,17 грн; 
в) 17 грн. 

10. Зазначте, у яких випадках до валових витрат включаються 
суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів, вартість яких 
відносять до валових витрат: 

а) коли придбання товару оформлено податковою накладною; 
б) коли платник податку на прибуток не є платником ПДВ; 
в) коли платник податку на прибуток зареєстрований як платник 

ПДВ; 
г) коли придбання товару оформлено податковою накладною і пла-

тник податку на прибуток зареєстрований як платник ПДВ. 
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Варіант 6 

1. Для взяття на облік платник податків — юридична особа по-
винен подати до відповідного підрозділу державного податкового ор-
гану: 

а) заяву про взяття на облік; 
б) нотаріально завірені копії статуту; 
в) копію положення (для бюджетних установ); 
г) податкові декларації, бухгалтерський звіт; 
д) копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
е) правильної відповіді немає. 

2. Порядок розрахунків платника податків з бюджетом передба-
чає: 

а) розробку методики обчислення податків і зборів; 
б) встановлення суб’єкта обчислення податків і зборів; 
в) встановлення способів утримання податків і зборів; 
г) встановлення суб’єкта податкового контролю; 
д) встановлення суб’єкта сплати податку. 

3. Зазначте, у яких випадках до складу валових витрат включа-
ються суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів, вар-
тість яких відносять до валових витрат: 

а) коли придбання товару оформлено податковою накладною; 
б) коли платник податку на прибуток не є платником ПДВ; 
в) коли платник податку на прибуток зареєстрований як платник 

ПДВ; 
г) коли придбання товару оформлено податковою накладною і пла-

тник податку на прибуток зареєстрований як платник ПДВ. 

4. Марка акцизного збору: 

а) підтверджує сплату акцизного збору; 
б) є спеціальним знаком маркування товарів; 
в) є різновидом податкового векселя; 
г) є гарантом майбутньої сплати акцизного збору. 

5. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу 
товарів є: 
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а) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок пла-
тника податку; 

б) дата відвантаження товарів; 
в) дата оприбуткування товарів платником податку; 
г) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбу-

вається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування 
коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або 
дата відвантаження товарів. 

6. Валові витрати — це: 

а) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вар-
тості товарів (робіт, послуг); 

б) сума матеріальних витрат платника податку; 
в) сума матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 

8. Громадянин перебуває в курортній місцевості на відпочинку. 
Сума місцевого збору за таких умов становитиме: 

а) 1,7 грн; 
б) 0,17 грн; 
в) 17 грн. 

9. Підприємство випускає і реалізує алкогольні напої. Акцизний 
збір сплачується: 

а) на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації; 
б) щомісячно до 16-го числа місяця, наступного за звітним; 
в) упродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем по-

дання розрахунку;  
г) не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. 
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10. Зазначте, за якою ставкою оподатковується прибуток про-
мислових підприємств державної форми власності: 

а) 20 %; 
б) 0 %; 
в) 30 %. 

Варіант 7 

1. Взяття на облік платника податків — юридичної особи — 
здійснюється державним податковим органом: 

а) упродовж місяця; 
б) упродовж 20 днів; 
в) упродовж двох робочих днів; 
г) правильної відповіді немає. 

2. Форми розрахунків платників податків із бюджетом: 

а) за фактичними даними; 
б) авансовими платежами з наступним перерахунком; 
в) у джерела одержання доходу; 
г) на підставі декларації; 
д) за платіжним повідомленням. 

3. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ є дата: 

а) подання декларації до податкового органу; 
б) відвантаження товару з попередньою його оплатою; 
в) оприбуткування товару з попередньою його оплатою; 
г) оприбуткування товару за бартерним контрактом; 
д) оприбуткування товару за бартерним контрактом з наступною зу-

стрічною поставкою. 

4. Підприємство випускає і реалізує алкогольні напої. Акцизний 
збір сплачується: 

а) на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації; 
б) щомісячно до 16-го числа місяця, наступного за звітним; 
в) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем по-

дання розрахунку;  
г) не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. 
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5. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу 
товарів є дата: 

а) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника 
податку; 

б) відвантаження товарів; 
в) оприбуткування товарів платником податку. 
г) яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів 
від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата 
відвантаження товарів. 

6. Валові витрати — це: 

а) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вар-
тості товарів (робіт, послуг); 

б) сума матеріальних витрат платника податку; 
в) сума матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 

8. За понадлімітне використання водних ресурсів плата за воду 
встановлюється: 

а) у п’ятикратному розмірі; 
б) у трикратному розмірі; 
в) на 100 % більше. 

9. До складу валових витрат включаються суми витрат, 
пов’язані з поліпшенням основних фондів у розмірі: 

а) фактичної суми витрат; 
б) 5 % сукупної балансової вартості груп основних фондів; 
в) 10 % сукупної балансової вартості груп основних фондів. 
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10. Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачу-
ють: 

а) земельний податок; 
б) орендну плату; 
в) плату за землю. 

Варіант 8 

1. Якщо у процесі зняття з обліку після перевірки платника по-
датків встановлено факт його заборгованості перед бюджетом, 
державний податковий орган: 

а) знімає такого платника з обліку; 
б) складає повідомлення про наявність обов’язків платника щодо 

сплати податків і зборів і надсилає його ліквідаційній комісії; 
в) не має права знімати такого платника з обліку; 
г) правильної відповіді немає. 

2. Податки і збори утримують: 

а) за фактичними даними; 
б) авансовими платежами з наступним перерахунком; 
в) у джерела одержання доходу; 
г) на підставі декларації; 
д) за платіжним повідомленням. 

3. Датою виникнення права на податковий кредит за ПДВ для 
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є дата: 

а) здійснення завершальної операції; 
б) списання грошей з розрахункового рахунка; 
в) зарахування грошей на розрахунковий рахунок; 
г) виписки відповідного рахунка. 

4. Підприємства — виробники тютюнових виробів сплачують 
акцизний збір: 

а) на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації; 
б) щомісячно до 16-го числа місяця, наступного за звітним; 
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в) упродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем по-
дання розрахунку;  

г) не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним 

5. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу 
товарів є дата: 

а) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника 
податку; 

б) відвантаження товарів; 
в) оприбуткування товарів платником податку; 
г) яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається 

будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів 
від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата 
відвантаження товарів. 

6. Валові витрати — це сума: 

а) будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формі, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів (робіт, послуг); 

б) матеріальних витрат платника податку; 
в) матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 

8. Громадянин перебуває в курортній місцевості на відпочинку. 
Сума місцевого збору за таких умов становитиме: 

а) 1,7 грн; 
б) 0,17 грн; 
в) 17 грн. 

9. Платниками податку з власників транспортних засобів є: 

а) юридичні особи, які мають власні транспортні засоби; 
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б) юридичні та фізичні особи, які мають зареєстровані в Україні 
власні транспортні засоби; 

в) суб’єкти підприємницької діяльності, які мають власні транспор-
тні засоби. 

10. Порядок нарахування та сплати ввізного мита здійснюється 
на підставі: 

а) платіжних доручень; 
б) вантажно-митної декларації; 
в) податкової накладної. 

Варіант 9 

1. Якщо платник податку має заборгованість перед бюджетом, 
яка перевищує 100 неоподатковуваних доходів громадян, то: 

а) державний податковий орган знімає такого платника з обліку; 
б) матеріали щодо такого платника податків передаються до підроз-

ділу податкової міліції для можливого використання в роботі; 
в) матеріали щодо такого платника податків передаються до підроз-

ділу податкової міліції для розшуку платника і притягнення його 
до відповідальності; 

г) державний податковий орган попереджає такого платника подат-
ків про притягнення до відповідальності; 

д) правильної відповіді немає. 

2. Порядок розрахунків платника податків з бюджетом передба-
чає: 

а) розробку методики обчислення податків і зборів; 
б) встановлення суб’єкта обчислення податків і зборів; 
в) встановлення способів утримання податків і зборів; 
г) встановлення суб’єкта податкового контролю; 
д) встановлення суб’єкта сплати податку. 

3.  Торговельний оборот магазину за попередній календарний рік 
становив 10000 грн. Для нього податковим періодом за ПДВ буде: 

а) місяць; 
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б) квартал; 
в) за власним вибором місяць або квартал; 
г) рік. 

4. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу 
товарів є дата: 

а) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок  
платника податку; 

б) відвантаження товарів; 
в) оприбуткування товарів платником податку; 
г) яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається 

будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів 
від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата 
відвантаження товарів. 

5. Валові витрати — це: 

а) сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація ва-
ртості товарів (робіт, послуг); 

б) сума матеріальних витрат платника податку; 
в) сума матеріальних і трудових витрат платника податку. 

6. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 
 
 

7. За понадлімітне використання водних ресурсів плата за воду 
встановлюється: 

а) у п’ятикратному розмірі; 
б) у трикратному розмірі; 
в) на 100 % більше. 

8. Специфічне мито — це: 
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а) вид мита, рівень ставок якого вищий порівняно зі звичайним ми-
том; 

б) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі; 
в) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні 

товарів на внутрішній ринок. 

9. Громадяни, які більше 183 днів у календарному році перебували 
за межами України, але отримували доходи на її території, оподат-
ковуються: 

а) за прогресивною шкалою ставок; 
б) за ставкою 20 %; 
в) не оподатковуються. 

10. Зазначте, як вплине сума, сплачена громадянином як оплата 
послуг за лікування в бюджетних медичних закладах України на опо-
датковування його доходу: 

а) сума буде виключена із сукупного оподатковуваного доходу гро-
мадянина у повному обсязі; 

б) сума буде виключена із сукупного оподатковуваного доходу, але 
не більше розміру прожиткового мінімуму; 

в) не вплине на оподаткування. 

Варіант 10 

1. Особові рахунки платників ведуться: 
а) за кожним платником податків; 
б) за кожним платником і кожним видом платежів; 
в) за групою платників, які сплачують однакові податки; 
г) правильної відповіді немає. 
 

2. Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибут-
кового податку здійснюється: 

а) органами державної податкової служби; 
б) фізичними особами, які отримують доходи; 
в) підприємствами, установами, організаціями та фізичними особа-

ми — суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють ви-
плати доходів; 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

23 

г) правильної відповіді немає. 

3. Податковий період щодо податку на додану вартість стано-
вить: 

а) квартал; 
б) місяць; 
в) декаду; 
г) рік. 

4. Розмір пені щодо податку на землю становить: 
а) 0,3 % від суми недоїмки за кожний день прострочення; 
б) 120 % річної облікової ставки НБУ; 
в) подвійну річну облікову ставку НБУ; 
г) 0,2 % від суми недоїмки за кожний день прострочення. 

5. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу 
товарів є дата: 

а) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок  
платника податку; 

б) відвантаження товарів; 
в) оприбуткування товарів платником податку; 
г) яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається 

будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів 
від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата 
відвантаження товарів. 

6. Валові витрати — це сума: 

а) будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів (робіт, послуг); 

б) матеріальних витрат платника податку; 
в) матеріальних і трудових витрат платника податку. 

7. Доходи громадянина, одержані в натуральній формі, до сукуп-
ного оподатковуваного доходу зараховуються: 

а) за державними цінами; 
б) вільними ринковими цінами; 
в) обліковими цінами. 
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8. Громадянин перебуває в курортній місцевості на відпочинку. 
Сума місцевого збору за таких умов становитиме: 

а) 1,7 грн; 
б) 0,17 грн; 
в) 17 грн. 

9. Датою збільшення валових витрат при здійсненні бартерних 
операцій є дата: 

а) відвантаження товарів; 
б) одержання товарів; 
в) здійснення балансуючої операції. 

10. За реєстрацію інформації про емісію цінних паперів на суму 
10000 грн необхідно сплатити державне мито в розмірі: 

а) 10 грн; 
б) 100 грн; 
в) 20 грн. 
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