
Питання до екзамену з предмета «Податкова система» 

 

1. Сутність та функції податків. 

2. Класифікація податків, її ознаки. Види прямих податків. Види непрямих 

податків. 

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі 

державних доходів. Принципи побудови податкової системи. 

8. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової 

системи. 

9. Податкова політика: поняття та напрямки. 

10. Особливості податкової політики в період переходу до ринкових 

відносин. 

11. Податкова служба держави, система органів податкової служби 

України. 

12. Правове регламентування встановлення податків. 

13. Облік платників і надходжень податків. 

14. Порядок і форми розрахунків з бюджетом. 

15. Поняття ухилення від податків. 

16. Сутність та форми перекладання податків. 

17. Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його 

напрямки. 

18. Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. 

19. Платники і ставки податку на додану вартість. 

20. Пільги з податку на додану вартість. 

21. Порядок обчислення податку на додану вартість. 

22.Акцизний збір як форма специфічних акцизів.  

23. Порядок включення акцизного збору у ціну товарів. 

24.Строки сплати акцизного збору та подання декларацій. 

25.Мито як джерело доходів бюджету, митна політика.  

26. Платники і ставки мита. 

27.Інші митні доходи держави. 

28. Податок на прибуток у системі податків з підприємств та організацій. 

29.Платники і ставки податку на прибуток.  

30.Пільги з податку на прибуток. 

31. Порядок обчислення та сплати податку па прибуток.  

32.Оподаткування операцій особливого виду (податок на прибуток). 

33.Прибутковий податок з громадян. 

34.Оподаткування доходів населення.  

35.Ставки прибуткового податку з доходів населення. 

36. Оподатковувані й неоподатковувані доходи. 

37. Оподаткування доходів від роботи за наймом. 

38.Обчислення величини прибуткового податку за сукупним річним 

доходом. 

39.Особливості оподаткування авторських гонорарів і винагород.          



40.Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності за 

наявності та відсутності прав юридичної особи. 

41. Засади й мета встановлення плати за ресурси.  

42.Плата за використання лісових ресурсів.  

43.Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. 

44. Плата за розробку корисних копалин (мінеральних ресурсів), її 

платники. 

45.Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних 

угідь. 

46.Основи побудови земельного податку. 

47.Плата за землі сільськогосподарського призначення.  

48.Плата за землі несільськогосподарського призначення.  

49.Майнове оподаткування та його значення в сучасних умовах.  

50.Податок з власників транспортних засобів, його платники.  

51.Податок на нерухоме майно. 

52. Державне мито, його сутність і види. 

53. Побудова ставок державного мита. 

54.Перелік операцій і послуг, з яких стягується державне мито, ставки 

державного мита. 

55.Порядок сплати державного мита і його перерахування в бюджет. 

56. Місцеві податки та збори і порядок їх встановлення. 

57. Податок на промисел, його призначення. 

58. Місцеві збори. 

59. Особливості, призначення, значення для бюджету інших платежів. 
 


