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Перелік питань для підготовки до ПМК (заліку)
Модуль 1. Загальні питання регламентації відносин у сфері справляння податків і
зборів
1. Предмет та метод правового регулювання податкових відносини, особливості методу.
2. Система податкового права та місце податкового права в системі права.
3. Джерела податкового права та їх класифікація.
4. Податкове право як наука: поняття, функції, стан та перспективи розвитку.
5. Податково-правові норми: поняття, особливості та класифікація.
6. Структура податково-правової норми.
7. Поняття, зміст та особливості податкових правовідносин.
8. Класифікація податкових правовідносин.
9. Структура податкових правовідносин.
10. Поняття, зміст, принципи податкової системи держави.
11. Поняття та види контролюючих органів та органів стягнення.
12. Права, обов’язки, функції контролюючих органів.
13. Заохочення та відповідальність посадових та службових осіб податкової міліції.
14. Податок та збір як правові категорії: поняття, ознаки та сутність.
15. Класифікація податків та зборів.
16. Поняття подвійного оподаткування та шляхи його усунення.
17. Правовий механізм податку та його елементи.
18. Поняття платника податку, його права та обов’язки.
19. Визначення та роль податкових агентів.
20. Поняття та рівні представництва у податковому праві.
21. Поняття, види, методи визначення об’єкта оподаткування.
22. Ставка податку: поняття та види.
23. Поняття бази оподаткування та її визначення.
24. Предмет та одиниця оподаткування.
25. Поняття та види податкових періодів.
26. Способи та строки сплати податків та інших обов’язкових платежів.
27. Поняття податкової пільги та її види.
28. Поняття та строки зберігання податкової звітності.
29. Поняття спеціальних податкових режимів та їх види.
30. Податкова консультація та наслідки її застосування.
31. Поняття податкового обов’язку, підстави його виникнення, зміни та припинення.
32. Поняття грошового, податкового зобов’язання, податкового боргу, співвідношення цих
понять.
33. Визначення та строки сплати сум податкових та грошових зобов'язань.
34. Поняття та ознаки податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги.
35. Відкликання податкового повідомлення – рішення та податкової вимоги.
36. Поняття пені та підстави її нарахування.
37. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника
податків.
38. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податку.
39. Поняття податкового пріоритету.
40. Податковий керуючий: поняття, функції.
41. Поняття, зміст податкової застави, підстави її виникнення та припинення
42. Адміністративний арешт майна.
43. Обмеження операцій на банківських рахунках.
44. Списання та розстрочка податкового боргу.
45. Поняття та способи здійснення податкового контролю.
46. Загальні положення щодо обліку платників податків.
47. Податкові перевірки: поняття, зміст, наслідки.
48. Види податкових перевірок та порядок їх проведення.
49. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення
документальних виїзних та фактичних перевірок.
50. Строки проведення перевірок.

51. Документальне оформлення результатів перевірок.
52. Поняття та види податкових правопорушень.
53. Поняття штрафів та фінансових санкцій, підстави їх застосування.
54. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових санкції.
55. 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
56. Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку підприємств.
57. Основні елементи правового механізму податку на прибуток підприємств.
58. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.
59. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.
60. Основні та додаткові елементи податку на доходи фізичних осіб, їх характеристика.
61. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого податку на доходи фізичних осіб
до бюджету.
62. Поняття та види непрямих податків, їх місце у податковій системі України.
63. Податок на додану вартість: поняття, платники, ставка, податковий період.
64. Порядок реєстрації платників податку на додану вартість.
65. Визначення об'єкта та бази оподаткування податком на додану вартість.
66. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом.
67. Акцизний податок: платники податку, об’єкт оподаткування, визначення бази
оподаткування.
68. Порядок і строки сплати податку акцизного податку.
69. Екологічний податок: платники, об’єкт та база оподаткування.
70. Порядок подання податкової звітності та сплати екологічного податку.
71. Рентна плата: поняття, склад, платники, строки сплати.
72. Поняття мита, його види та платники.
73. Принципи формування місцевої податкової системи.
74. Види місцевих податків та зборів.
75. Туристичний збір: визначення, платники, ставка збору.
76. Особливості справляння та сплати туристичного збору.
77. Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники, об'єкт, база оподаткування
та ставки збору.
78. Особливості справляння та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів.
79. Поняття та види податку на майно.
80. Транспортний податок: платники податку, об’єкт та ставка податку.
81. Порядок обчислення та сплати транспортного податку.
82. Поняття та характеристика земельного податку.
83. Основні елементи земельного податку: об’єкт, суб’єкт, ставка податку.
84. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
85. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю.
86. Поняття та особливості сплати орендної плати.
87. Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
88. Платники єдиного податку та їх класифікація.
89. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
90. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

