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Поточна модульна робота складається із різнорівневих завдань, серед яких основну масу
складають тестові. Тестові завдання з курсу «Податкове право», орієнтовані на системну
контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції, функціонально спрямовані
на розвиток професійного мислення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи
правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою виконання
останнього, а не самоціллю тестування.

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «Податкове право»
Модуль 1

Варіант 5
Теоретичні питання
1.Сфера дії ПК України та МК України.
2.Поняття штрафів та фінансових санкцій, підстави їх застосування.
Тестові завдання
1. Збір на відміну від податку є:
а) загальнообов’язковим платежем;
б) умовним платежем;
в) безумовним платежем;
г) загальнодержавним платежем.
2. Участь податкового представника у податкових відносинах:
а)позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах;
б) є необхідною умовою для участі платника податків у податкових відносинах;
в) є обов’язковою лише у разі присутності платника податків;
г)не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.
3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня:
а) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків
податкового повідомлення-рішення;
б) протягом 10 календарних днів, що настають за днем прийняття податкового повідомленнярішення;
в) протягом 15 календарних днів, що настають за днем направлення платнику податків
податкового повідомлення-рішення;
г) протягом 15 календарних днів, що настають за днем вручення платнику податків податкового
повідомлення-рішення.
4. Погашення податкового боргу може здійснюватись:
а) самостійно платником податків;
б) органами державної фіскальної служби;
в) органами державної фінансової служби;
г) судом;
д) державними виконавцями.
5. Виділяють такі способи здійснення податкового контролю:
а) ведення обліку платників податків;
б) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;
в) проведення опитування платників податків;
г) застосування штрафних санкцій до платників податків;
д) перевірок та звірок.
Провідний викладач ______________ ст. викладач Серга С.М.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння податків і зборів
1. Предмет та метод правового регулювання податкових відносини та його особливості.
2. Податкове право як інститут фінансового права,місце податкового права в системі права.
3. Система податкового права.
4. Джерела податкового права та їх класифікація.
5. Сфера дії Податкового кодексу України та Митного кодексу України.
6. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами.
7. Податкове право як наука: поняття, функції, стан та перспективи розвитку.
8. Податково-правові норми: поняття, особливості, структура.
9. Класифікація податково-правових норм.
10. Поняття, структура та особливості податкових правовідносин.
11. Класифікація податкових правовідносин.
12. Юридичні факти: поняття та класифікація.
13. Поняття, зміст та принципи податкової системи держави.
14. Співвідношення податкової системи і системи податків.
15. Поняття податкового тиску,податкової межі.
16. Поняття та види контролюючих органів та органів стягнення.
17. Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів.
18. Структура органів Державної фіскальної служби України.
19. Служба в контролюючих органах. Податкова міліція.
20. Заохочення та відповідальність посадових та службових осіб податкової міліції.
21. Податок як правова категорія: поняття, ознаки та сутність.
22. Поняття збору, його ознаки.
23. Класифікація податків та зборів.
24. Поняття подвійного оподаткування, шляхи та методи усунення подвійного оподаткування.
25. Правовий механізм податку та його елементи.
26. Поняття платника податку, його права та обов’язки.
27. Визначення та роль податкових агентів.
28. Поняття та рівні представництва у податковому праві. Законне та уповноважене
представництво платника податків.
29. Поняття та види об’єкту оподаткування.
30. Методи визначення об’єкту оподаткування.
31. Ставка податку: поняття та види.
32. Поняття бази оподаткування, її визначення.
33. Предмет та одиниця оподаткування.
34. Поняття та види податкових періодів.
35. Визначення суми податку.
36. Способи та строки сплати податків та інших обов’язкових платежів.
37. Поняття податкової пільги, система податкових пільг.
38. Поняття податкової звітності та строки її зберігання.
39. Зміст, структура та форми податкових декларацій.
40. Спеціальні податкові режими: поняття, види.
41. Податкова консультація та наслідки її застосування.
42. Поняття та зміст податкового обов’язку.
43. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку.
44. Виконання податкового обов’язку.
45. Поняття грошового та податкового зобов’язання.
46. Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання.
47. Поняття податкового боргу.
48. Співвідношення понять «грошове зобов’язання», «податкове зобов’язання» та
«податковий» борг.
49. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань.
50. Строки сплати податкового зобов'язання.

51. Поняття та ознаки податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги.
52. Відкликання податкового повідомлення – рішення та податкової вимоги.
53. Оскарження рішень контролюючих органів.
54. Поняття пені та підстави її нарахування.
55. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника
податків.
56. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку.
57. Поняття податкового пріоритету.
58. Податковий керуючий: поняття, функції.
59. Поняття та зміст податкової застави.
60. Підстави виникнення та припинення податкової застави.
61. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі.
62. Адміністративний арешт майна.
63. Обмеження операцій на банківських рахунках.
64. Списання та розстрочка податкового боргу,строки давності.
65. Повноваження органів державної влади щодо здійснення податкового контролю та
способи здійснення контролю.
66. Поняття та види обліку платників податків.
67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх
відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.
68. Визначення та види інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого
органу.
69. Податкові перевірки: зміст, види, наслідки.
70. Порядок та строки проведення податкових перевірок.
71. Документальне оформлення результатів перевірок.
72. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві.
73. Відповідальність за порушення податкового законодавства (податково-правова
відповідальність) в системі юридичної відповідальності.
74. Поняття та види податкових правопорушень.
75. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції.
76. Порядок оскарження незаконних дій, рішень та бездіяльності органів Державної
фіскальної служби України та їх посадових осіб.
Модуль 2.Правове регулювання окремих видів податків та зборів
77. Основні та додаткові елементи податку на прибуток підприємств.
78. Обчислення податку на прибуток підприємств.
79. Різниці, що виникають при формуванні резервів та при здійсненні фінансових операцій.
80. Основні та додаткові елементи податку на доходи фізичних осіб.
81. Загальний оподатковуваний дохід при обчисленні податку на доходи фізичних осіб.
82. Податкова знижка та податкові соціальні пільги при сплаті податку на доходи фізичних
осіб.
83. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого податку на доходи фізичних осіб
до бюджету.
84. Забезпечення виконання податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб.
85. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від надання нерухомості в оренду
(суборенду).
86. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від надання нерухомості у
житловий найм (піднайм).
87. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від процентів.
88. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від дивідендів, виграшів та призів.
89. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від благодійної допомоги доходів.
90. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від коштів, отриманих платником
податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк.
91. Особливості нарахування та сплати податку на доходи, отримані нерезидентами.
92. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від іноземних доходів.
93. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від операцій з продажу (обміну)
об'єктів нерухомого майна.

94. Особливості нарахування та сплати податку на доходи від операцій з продажу або обміну
об'єктів рухомого майна.
95. Особливості нарахування та сплати податку на доходи, отримані фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності.
96. Особливості нарахування та сплати податку на доходи, отримані фізичною особою, яка
провадить незалежну професійну діяльність.
97. Зміст та види непрямих податків, їх місце в податковій системі України.
98. Податок на додану вартість: поняття та платники.
99. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників податку на додану вартість.
100. Визначення об'єкта та бази оподаткування податком на додану вартість.
101. Дата виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість.
102. Розміри ставок податку на додану вартість.
103. Порядок подання податкової декларації з податку на додану вартість та строки розрахунків
з бюджетом.
104. Акцизний податок: платники податку, об’єкт та база оподаткування.
105. Порядок і строки сплати податку акцизного податку.
106. Складення та подання декларації з акцизного податку.
107. Екологічний податок: платники податку, об'єкт та база оподаткування.
108. Порядок подання податкової звітності з екологічного податку та сплати екологічного
податку.
109. Поняття рентної плати, склад та платники.
110. Подання декларації і строки сплати рентної плати.
111. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням.
112. Поняття мита та його види. Платники мита.
113. Принципи формування місцевої податкової системи та її складові елементи.
114. Туристичний збір: визначення, платники, ставка збору.
115. Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники, об'єкт, база оподаткування
та ставки збору.
116. Поняття та види податку на майно.
117. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
118. Транспортний податок: платники, ставка, об’єкт оподаткування.
119. Порядок обчислення та сплати транспортного податку.
120. Основні елементи земельного податку: об’єкт, суб’єкт, ставка податку.
121. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
122. Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати.
123. Поняття та особливості орендної плати.
124. Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
125. Платники єдиного податку та їх класифікація.
126. Об'єкт, база, ставки оподаткування для платників єдиного податку.
127. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
128. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від
спрощеної системи оподаткування.

