ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
З ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”
1. Сутність та ознаки податків
2. Елементи системи оподаткування
3. Класифікація податків і зборів
4. Функції податків та їх характеристика
5. Соціально-економічний зміст і призначення податків
6. Сутність податкової політики та напрямки її проведення
7. Поняття податкової системи та принципи її побудови
8. Основи організації податкової служби в Україні та податкової
роботи
9. Податкова політика України в сучасних умовах
10. Повноваження органів державної податкової служби
11. Об’єкти оподаткування, платники та ставки ПДВ
12. Звітність ПДВ. Зміст та порядок представлення
13. Первинний облік ПДВ та порядок заповнення декларації з ПДВ
14. Механізм справляння ПДВ
15. Операції, які звільняються від оподаткування ПДВ
16. Операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ та операції, які
оподатковуються за нульовою ставкою
17. Дата виникнення податкового кредиту
18. Дата виникнення податкового зобов’язання
19. Порядок митного контролю
20. Види мита
21. Функції мита
22. Елементи нарахування та сплати мита
23. Порядок справляння мита та перерахування в бюджет
24. Об’єкт обкладання акцизним податком та платники акцизного
податку
25. Терміни сплати акцизного податку
26. Порядок перерахування акцизного збору до бюджету
27. Порядок нарахування акцизного податку та ставки
28. Порядок заповнення та подання звітності по акцизному податку
29. Марки акцизного податку
30. Об’єкт оподаткування, платники та ставка податку на прибуток
підприємств
31. Доходи
32. Доходи, які не враховуються для визначення об’єкта оподаткування
33. Витрати, які не враховуються для визначення об’єкта
оподаткування
34. Амортизаційні відрахування підприємства, їх вплив на визначення
оподатковуваного доходу
35. Методи нарахування амортизації
36. Особливості визначення оподаткованого прибутку

37. Звітність платників податку на прибуток: порядок заповнення та
термін подання
38. Поняття податку з доходу фізичних осіб: платники, об’єкт
оподаткування ставки
39. Склад загального місячного оподатковуваного доходу.
40. Податкові соціальні пільги та їх застосування 150%
41. Податкові соціальні пільги та їх застосування 200%
42. Податкові соціальні пільги та їх застосування 100%
43. Податковий розрахунок сум утриманого податку: порядок його
складання та представлення 1 ДФ
44. Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб
45. Річний перерахунок податку з доходу
46. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи
47. Доходи,
які
не
включаються
до
складу
загального
оподатковуваного доходу.
48. Особливості нарахування та сплати єдиного податку для фізичних
осіб
49. Особливості нарахування та сплати єдиного податку для
юридичних осіб
50. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
51. Місцеві збори та їх характеристика
52. Типи податкової політики
53. Системи оподаткування та податкове навантаження
54. Економічна сутність ухилення від сплати податків
55. Перекладання податків
56. Форми та способи ухилення від сплати податків
57. Сутність і завдання плати за землю.
58. Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
59. Порядок обчислення збору за першу реєстрацію транспортного
засобу.
60. Поняття єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
61. Платники та ставки внеску
62. Порядок заповнення та подання звітності єдиного соціального
внеску
63. Сплата єдиного внеску
64. Сутність, об’єкт, суб’єкт та мета податкового менеджменту
65. Функції податкового менеджменту
66. Контрольна робота органів ДПА щодо розрахунків платників
податків з державою
67. Види перевірок
68. Поняття податкового контролю та способи його здійснення
69. Облік платників податків
70. Інформаційно-аналітичне
забезпечення
діяльності
органів
державної податкової служби

