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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 1
Теоретичні питання:
1.Предмет та метод правового регулювання податкових відносини та його особливості.
2.Порядок реєстрації платників податку на додану вартість.
Тестові завдання:
1.Податкове право є:
а) інститутом фінансового права;
б) самостійною галуззю права;
в) інститутом господарського права;
г) підпорядкованою галуззю права.
2. Визначення переліку загальнодержавних та місцевих податків та зборів належить до повноважень:
а) сільських рад;
б) міських рад;
в)Верховної Ради України;
г) сільських, селищних, міських рад.
3. Рішення про донарахування податкових зобов’язань, прийняті контролюючим органом щодо
платника податків:
а) не можуть бути оскаржені;
б) можуть бути оскаржені лише в адміністративному порядку;
в) можуть бути оскаржені лише в судовому порядку;
г) можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
4. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності встановлені:
а) ПК України;
б) Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва»;
в) Декретом Кабінету Міністрів України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності»;
г) підзаконними правовими актами.
5. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є:
а) дані державного земельного кадастру;
б) договір оренди такої земельної ділянки;
в) договір передачі земельної ділянки у користування;
г) рішення сільської, селищної, міської ради про передачу земельної ділянки в оренду.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 2
Теоретичні питання:
1.Система податкового права та місце податкового права в системі права.
2.Визначення об'єкта та бази оподаткування податком на додану вартість.
Тестові завдання:
1. Передбачена нормами податкового права здатність мати суб’єктивні права й обов'язки є
визначенням:
а) податкової дієздатності;
б) податкової деліктоздатності;
в) податкової правосуб’єктності;
г) податкової правоздатності.
2. Обов’язковість сплати податку та збору означає:
а) надходження платежу до бюджетів, без чітких вказівок про напрями його використання;
б) забезпечення сплати силою держави в особі фіскальних, правоохоронних і судових органів;
в) сплату податку, пов'язану з зустрічними діями з боку держави;
г) що податок напряму не повертається платнику.
3. У разі коли норма ПК України припускає неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на
користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається:
а) на користь платника податків;
б) на користь контролюючого органу;
в) рішення не приймається;
г) рішення приймається з урахуванням узагальнюючих податкових консультацій.
4. Туристичний збір можна класифікувати як:
а) загальнодержавний умовний платіж;
б) місцевий умовний платіж;
в) місцевий безумовний податок;
г) загальнодержавний обов'язковий платіж.
5. За приписами ПК України орендною платою вважається:
а) обов'язковий платіж, який власник паю сплачує за користування земельною ділянкою державної
власності;
б) платіж, який землекористувач вносить за користування земельною ділянкою комунальної
власності;
в) необов'язковий платіж, який орендар може вносити орендодавцеві за користування земельною
ділянкою;
г) обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою
державної і комунальної власності.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 3
Теоретичні питання:
1.Джерела податкового права та їх класифікація.
2.Акцизний податок: платники податку, об’єкт оподаткування, визначення бази оподаткування.
Тестові завдання:
1. Визначення диспозиції є наступним:
а) це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті умови, за яких настає чинність
встановлених правил;
б) це частина правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через
порушення зафіксованого правила;
в) це частина правової норми, в якій у вигляді владного примусу визначається те, як повинні (чи
можуть) вести себе суб’єкти — учасники суспільних процесуальних відносин;
г) частина правової норми.
2. Згідно зі статтею 6 ПК України визначенням податку є:
а) обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку
відповідно до ПК України;
б)альтернативний, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників
податку відповідно до ПК України;
в) обов'язковий, безумовний платіж до відповідних фондів, що справляється з платників податку
відповідно до ПК України;
г) обов'язковий, умовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку
відповідно до ПК України.
3. Рішення якого контролюючого органу, що прийнято за розглядом скарги платника податків,
вважається остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню:
а) Державної фіскальної служби України;
б) рішення фіскальної служби обласного рівня;
в) Державної митної служби України;
г) суду.
4. Збір за місця для паркування транспортних засобів можна класифікувати як:
а) загальнодержавний умовний платіж;
б) місцевий безумовний податок;
в) місцевий умовний платіж;
г) загальнодержавний обов'язковий платіж.
5. Ставка податку на доходи фізичних осіб, нараховані як грошові виграші у спортивних змаганнях
(крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного
рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам) дорівнює:
а) 18 відсоткам від оподаткованого доходу;
б) 20 відсоткам від оподаткованого доходу;
в) 10 відсоткам від оподаткованого доходу;
г) 15 відсоткам від оподаткованого доходу.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 4
Теоретичні питання:
1.Податкове право як наука: поняття, функції, стан та перспективи розвитку.
2.Порядок надання податкової декларації з ПДВ та строки розрахунків з бюджетом.
Тестові завдання:
1. Місцеві податки є обов’язковими до сплати:
а) на території, визначеної Верховною Радою України або відповідною місцевою радою;
б) на всій території України;
в)на території України та відповідних територіальних громад;
г) на території відповідних територіальних громад.
2.Повідомлення контролюючих органів про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця
проживання фізичної особи – підприємця віднесено ПК України до:
а) прав платника податків;
б) обов’язків платника податків;
в) прав юридичних та фізичних осіб-резидентів;
г) обов’язків юридичних та фізичних осіб-нерезидентів;
3. У разі коли останній день строків оскарження рішення контролюючого органу припадає на
вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається:
а) день, що передує вихідному або святковому дню;
б) перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем;
в) цей вихідний або святковий день;
г) другий робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
4. Екологічний податок є:
а) загальнодержавним умовним платежем;
б) місцевим обов’язковим платежем;
в) місцевим умовним платежем;
г) загальнодержавним обов'язковим платежем.
5. Базою оподаткування податку на доходи фізичних осіб є:
а) виключно іноземні доходи;
б) виключно доходи з джерела їх походження в Україні;
в) загальний оподатковуваний дохід;
г) заробітна плата або плата за цивільно-правовими угодами.

Завідувач кафедри _____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _______ ст. викладач Серга С.М.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 5
Теоретичні питання:
1.Податково-правові норми: поняття, особливості та класифікація.
2.Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку підприємств.
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. Мито, яке встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України, є:
а) ввізним митом;
б) вивізним митом;
в) сезонним митом;
г) спеціальним митом.
5.Платниками туристичного збору є:
а) громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства;
б) лише іноземці та особи без громадянства;
в) лише особи без громадянства;
г) лише громадяни України.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
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для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 6
Теоретичні питання:
1.Структура податково-правової норми.
2.Основні та додаткові елементи податку на доходи фізичних осіб, їх характеристика.
Тестові завдання:
1. Основними завданнями ДФС України є:
а) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи;
б) формування державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи;
в) реалізація політики у сфері державної митної справи;
г) організація планово-фінансової роботи в апараті ДФС.
2.Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПК України:
а) забороняється;
б) дозволяється;
в) дозволяється лише на рівні місцевих громад;
г) забороняється, якщо інше не передбачено ПК України.
3. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання
платник податків зобов'язаний самостійно погасити суму грошового зобов'язання:
а) протягом 5 днів від дня отримання рішення про оскарження;
б) протягом 10 робочих днів, наступних за днем узгодження суми;
в) протягом 5 календарних днів;
г) протягом 10 календарних днів, наступних за днем узгодження суми.
4. Мито можна класифікувати як:
а) загальнодержавний умовний платіж;
б) місцевий обов’язковий платіж;
в) місцевий умовний платіж;
г) загальнодержавний обов'язковий платіж.
5. Ставка та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету
встановлюються:
а) відповідною сільською, селищною, міською радою або радою об»єднаної територіальної громади;
б) відповідною сільською, міською або обласною радою;
в) лише сільською, селищною радою;
г) Верховною Радою України.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 7
Теоретичні питання:
1.Класифікація податкових правовідносин.
2.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
Тестові завдання:
1.Внесення змін до Податкового кодексу України може здійснюватися:
а) шляхом прийняття нормативно-правових та підзаконних актів, на виконання Податкового кодексу
України;
б) шляхом прийняття спеціальних законів з певних видів податків;
в) виключно шляхом внесення змін до Податкового кодексу України;
г) як шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, так і шляхом прийняття інших законів
України з питань оподаткування.
2. За приписами ПК України в Україні встановлюються такі види податків:
а) загальні та місцеві;
б) загальнодержавні та місцеві;
в) загальнодержавні, районні та обласні;
г) державні та місцевих громад.
3. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у
поданій ним податковій декларації:
а) протягом 5 календарних днів, що настають за днем подання податкової декларації;
б) протягом 5 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого ПК України для подання податкової декларації;
в) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого ПК України для подання податкової декларації;
г) протягом 10 робочих днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку,
передбаченого ПК України для подання податкової декларації.
4. Базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств становить:
а) 16 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 20 відсотків;
г) 18 відсотків.
5. Рентну плату можна класифікувати як:
а) загальнодержавний умовний платіж;
б) місцевий обов’язковий платіж;
в) місцевий умовний платіж;
г) загальнодержавний обов'язковий платіж.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 8
Теоретичні питання:
1.Поняття, зміст та особливості податкових правовідносин.
2.Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого податку на доходи фізичних осіб до
бюджету.
Тестові завдання:
1. Чи може містити міжнародний договір норми податкового права, які є обов’язковими для України:
а) безумовно, так;
б) ні, тому що договір не є джерелом податкового права;
в) так, якщо на його обов’язковість надано згоду Верховною Радою України;
г) ні, питання оподаткування не регулюються на міжнародному рівні.
2.Згідно зі статтею 6 Податкового кодексу України податкову систему України становить:
а) сукупність місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом
України порядку;
б) сукупність загальнодержавних податків та зборів, що справляються в установленому порядку;
в) сукупність загальнодержавних, республіканських та місцевих податків та зборів, що справляються
в установленому Податковим кодексом України порядку;
г)сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому
Податковим кодексом України порядку.
3. Присутність під час проведення перевірок та надання пояснень з питань, що виникають під час
таких перевірок, є:
а) обов’язком платника податків;
б) правом платника податків;
в) обов’язком платника податків та представника фіскального органу;
г) обов’язком фіскального органу.
4. Податок на прибуток підприємств є:
а) прямим податком;
б) непрямим податком;
в) майновим податком;
г) місцевим податком.
5.Сума туристичного збору сплачується:
а) за місцезнаходженням податкових агентів;
б) за місцем постійного проживання туристів;
в) за місцезнаходженням кемпінгів;
г) за місцезнаходженням міської ради.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 9
Теоретичні питання:
1.Структура податкових правовідносин.
2.Поняття та особливості сплати орендної плати.
Тестові завдання:
1.Забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової,
національної, релігійної приналежності, форми власності є проявом якого принципу податкового
законодавства України:
а) принципу достатності;
б) принципу єдиного підходу до встановлення податків та зборів;
в) принципу рівності;
г) принципу соціальної справедливості.
2.Кожний з платників податків може бути платником:
а) лише за одним податком або збором;
б) або податку, або збору на власний вибір;
в) лише за кількома податками та зборами за своїм вибором;
г)за одним або кількома податками та зборами.
3. Пеня нараховується на суму податкового боргу із такого розрахунку:
а) 125 відсотків річних облікової ставки Національного банку України;
б) 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України;
в) 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України;
г) 110 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
4. Податок на прибуток підприємств є:
а) загальнодержавним податком;
б) місцевим податком;
в) місцевим збором;
г) митом.
5. Податкові агенти справляють туристичний збір:
а) після надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням;
б) під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму
сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання;
в) під час надання послуг, пов’язаних з постійним проживанням (ночівлею);
г) після надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням, при цьому особа, якій надаються
послуги з проживання, складає податкову декларацію.
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ВАРІАНТ 10
Теоретичні питання:
1.Поняття, зміст, принципи податкової системи держави.
2.Порядок обчислення та строк сплати плати за землю.
Тестові завдання:
1. Голова ДФС України призначається на посаду та звільняється з посади:
а) ВР України за поданням Президента України;
б) Кабінетом міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України;
в) Президентом України за пропозицією Кабінету міністрів України;
г) Прем’єр-міністром України.
2. Особа, на яку ПК України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного
бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків є:
а) податковим резидентом;
б) податковим агентом;
в) податковим розпорядником;
г) пов’язаною особою.
3. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним рішення
контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим:
а) до спливу 10 календарних днів, що настають за днем проголошення рішення;
б) до дня прийняття рішення судом;
в) до дня набрання судовим рішенням законної сили;
г) до дня проголошення судом рішення.
4. До неприбуткових організацій, що не є платниками податку, не можуть бути віднесені:
а) бюджетні установи;
б) юридичні особи;
в) громадські об’єднання;
г) політичні партії.
5. Базою оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є:
а) вартість земельних ділянок;
б) довжина земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів,
стоянок, паркінгів, які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
в) площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок,
паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
г) площа земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів
інвалідів.
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ВАРІАНТ 11
Теоретичні питання:
1.Податок та збір як правові категорії: поняття, ознаки та сутність.
2.Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Тестові завдання:
1.Специфічність податкових відносин полягає в наступному:
а) ці відносини мають лише майновий характер;
б) ці відносини мають лише державно-владний характер;
в) ці відносини диспозитивного характеру;
г) ці відносини мають одночасно майновий і державно-владний характер.
2. Ставка оподаткування є:
а) основним елементом правового механізму податку;
б) факультативним елементом правового механізму податку;
в) додатковим елементом правового механізму податку;
г) допоміжним елементом правового механізму податку.
3. За приписами ПК України визначенням пені є:
а) сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у
встановлені законодавством строки;
б) сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми штрафних санкцій, не сплачених у
встановлені законодавством строки;
в) сума штрафних санкцій, нарахованих за несплату грошових зобов’язань;
г) сума штрафних санкцій, нарахованих за несплату податкових та митних зобов’язань.
4. Податок на прибуток підприємств може бути нарахований:
а) лише платником податку самостійно;
б) як платником податку, так і контролюючим органом;
в) виключно посадовою особою контролюючого органу;
г) платником податку із обов’язковим застосуванням вказівок ДФС України.
5. Податок на майно належить до:
а) місцевих умовних податків:
б) місцевих податків;
в) загальнодержавних податків;
г) на даний час є скасованим.
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ВАРІАНТ 12
Теоретичні питання:
1.Класифікація податків та зборів.
2.Поняття та характеристика земельного податку.
Тестові завдання:
1. Передбачена нормами податкового права здатність здійснювати суб’єктивні права й обов'язки є
визначенням:
а) податкової дієздатності;
б) податкової деліктоздатності;
в) податкової правосуб’єктності;
г) податкової правоздатності.
2.Законним є представництво:
а) ґрунтується на договорах між платником податків та його представником;
б) ґрунтується на або дорученнях між платником податків та його представником;
в) представництво платника податків, в основі якого лежить ініціатива податкових органів;
г) яке ґрунтується на положеннях закону або іншого нормативного акта.
3. Під податковим обов'язком слід розуміти:
а) зменшення абсолютного значення суми боргу, підтверджене відповідним документом;
б) обов'язок платника податку задекларувати та сплатити суму податку в порядку і строки, визначені
ПК України;
в) обов'язок платника податку сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПК
України, законами з питань митної справи;
г) обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в
порядку і строки, визначені ПК України, законами з питань митної справи.
4. Під витратами у бухгалтерському та податковому обліку розуміють:
а) зменшення економічних вигод за рахунок його вилучення або розподілення власниками;
б) збільшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілення власниками);
в) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілення власниками);
г) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів.
5. Який з перелічених податків не є майновим:
а) податок на майно;
б) транспортний податок;
в) податок на прибуток підприємств;
г) податок на майно, відмінне від земельної ділянки.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
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ВАРІАНТ 13
Теоретичні питання:
1.Правовий механізм податку та його елементи.
2.Платники єдиного податку та їх класифікація.
Тестові завдання:
1. Метод податкового права є:
а) диспозитивним;
б) фінансово-правовим, який передбачає використання імперативних норм;
в) фінансово-правовим, який передбачає використання диспозитивних норм;
г) імперативно-диспозитивним.
2. Заборона платнику податків вчиняти щодо свого майна зазначені у ПК України дії є визначенням:
а) арешту майна;
б) арешту коштів;
в) податкової вимоги;
г) податкової заборони.
3. Перевірка, яка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності
хоча б однієї з обставин, визначених ПК України, є:
а) плановою перевіркою;
б) невиїзною перевіркою;
в) позаплановою перевіркою;
г)фактичною перевіркою.
4. Визначенням доходів в бухгалтерському обліку є:
а) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які
призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
власників);
б) перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
в) збільшення економічних вигод у вигляді зростання капіталу за рахунок внесків власників;
г) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.
5. Платником орендної плати є:
а) орендар земельної ділянки;
б) власник земельної ділянки;
в) розпорядник земельною ділянкою;
г) фізичні особи.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 14
Теоретичні питання:
1.Поняття платника податку, його права та обов’язки.
2.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
Тестові завдання:
1.Податкове право є:
а) галуззю права, до якої входить сукупність норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з
надходженням до бюджетів податків і зборів;
б) комплексом юридичних норм, які забезпечують цілісне регулювання різновиду суспільних
відносин, пов'язаних з розподілом між державними та місцевими бюджетами податків та зборів;
в)комплексом юридичних норм, які забезпечують цілісне регулювання різновиду суспільних
відносин, пов'язаних з надходженням до бюджетів податків і зборів;
г) комплекс юридичних норм, які забезпечують цілісне регулювання різновиду суспільних відносин,
пов'язаних з надходженням до бюджетів податків і зборів та розподілом між бюджетами коштів.
2. У Податковому кодексі України міститься таке визначення пов’язаних осіб:
а) юридичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх
діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють;
б) юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні
результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють;
в) фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх
діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють;
г) юридичні та фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на результати їх діяльності.
3. Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника
податків:
а) дорівнює вартості його майна;
б) перевищує двадцять п’ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
в) не перевищує десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Під збитком необхідно розуміти:
а) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які
призводять до зростання власного капіталу;
б) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів;
в) зменшення економічних вигод у вигляді збільшення зобов’язань;
г) перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
5. Ставка транспортного податку встановлюється:
а) у розмірі 30 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування;
б) у розмірі 45 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування;
в) у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування;
г) у розмірі 50 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
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ВАРІАНТ 15
Теоретичні питання:
1.Визначення та роль податкових агентів.
2.Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
Тестові завдання:
1. Предметом податкового права є:
а) група однорідних суспільних відносин, що визначають надходження коштів від платників до
бюджетів у формі податків і зборів;
б) група неоднорідних суспільних відносин, що визначають надходження коштів від платників до
бюджетів у формі податків і зборів;
в) група неоднорідних суспільних відносин, що визначають розподіл коштів між бюджетами різних
рівнів;
г) група однорідних суспільних відносин, що визначають надходження коштів від платників до
бюджетів у формі податків і зборів та подальший розподіл коштів між бюджетами різних рівнів.
2. Строк, на який можуть бути зупинені видаткові операції на банківських рахунках платника
податків:
а) визначається контролюючим органом, але не більше двох місяців;
б) визначається судом або контролюючим органом, але не більше трьох місяців;
в) визначається судом, але не більше трьох місяців;
г) визначається судом, але не більше двох місяців.
3. У разі встановлення під час перевірки порушень складається:
а) акт;
б) довідка;
в) висновок;
г) зауваження.
4. Визначенням прибутку підприємства є:
а) сума, на яку витрати перевищують пов’язані з ними доходи;
б) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;
в) перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
г) ресурси, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
5. Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є
а) риночна вартість нерухомого майна;
б) вартість нерухомого майна;
в) жила площа об’єкта житлової нерухомості;
г) загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
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ВАРІАНТ 16
Теоретичні питання:
1.Поняття та рівні представництва у податковому праві.
2.Види місцевих податків та зборів.
Тестові завдання:
1. Правила міжнародного договору застосовуються:
а) лише в частині, що не суперечить Податковому кодексу України;
б) якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом України;
в) якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,
встановлено правила, що суперечать Конституції України та Податковому кодексу України;
г) в частині, що не суперечить Податковому кодексу та іншим актам законодавства з питань
оподаткування.
2. Пріоритет податкової застави щодо пріоритету інших обтяжень встановлюється:
а) судом;
б) контролюючим органом;
в) відповідно до закону;
г) відповідно до наказу Державної фіскальної служби України.
3. Непред'явлення платнику податків контролюючим органом наказу на проведення перевірки та
посвідчення про проведення перевірки є підставою для:
а) висловлення зауваження контролюючому органу;
б) не підписання акту перевірки;
в) зупинення проведення перевірки;
г) недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки.
4. Під активами підприємства слід розуміти:
а) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі
економічні вигоди;
б) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які
призводять до зростання власного капіталу;
в) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
г) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, призведе до отримання економічних збитків у майбутньому.
5. Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є
а) риночна вартість нерухомого майна;
б) вартість нерухомого майна;
в) жила площа об’єкта житлової нерухомості;
г) загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
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ВАРІАНТ 17
Теоретичні питання:
1.Поняття, види, методи визначення об’єкта оподаткування.
2.Особливості справляння та сплати туристичного збору.
Тестові завдання:
1.Об'єктом податкових правовідносин виступають:
а) кошти платників, які розподіляються між бюджетами;
б) кошти платників, що надходять у доходи бюджетів;
в) фінансові потоки;
г) гроші платників, що складають доходи та видатки бюджетів.
2.За приписами ПК України податковим агентом визнається:
а) особа, на яку ПК України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків від свого імені, але
за рахунок коштів платника податків;
б) особа, на яку ПК України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного
бюджету від імені платника податків, але за рахунок своїх коштів;
в) особа, на яку ПК України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного
бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків;
г)особа, на яку ПК України покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного
бюджету від свого імені та за свій рахунок.
3. Виділяють такі форми надання індивідуальної податкової консультації:
а) усну, письмову, електронну;
б) усну та письмову;
в) письмову;
г)письмову та електронну.
4. Визначенням зобов’язання у бухгалтерському обліку є:
а) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі
економічні вигоди;
б) заборгованість підприємства, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до
збільшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;
в) борги підприємства за господарськими договорами;
г) борги підприємства за податковими договорами.
5. При визначенні бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб враховуються доходи
платника податку, отримані ним:
а) у валютних цінностях;
б) виключно у негрошовій формі;
в) лише у грошовій формі;
г) як у грошовій, так і негрошовій формах.
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Кафедра правознавства
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6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 18
Теоретичні питання:
1.Поняття бази оподаткування та її визначення.
2.Туристичний збір: визначення, платники, ставка збору.
Тестові завдання:
1. Підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин є:
а) сукупність прав та обов’язків суб’єктів правовідносин;
б) преюдиційні факти;
в) сукупність прав та обов’язків суб’єктів правовідносин та юридичні факти;
г) юридичні факти.
2.Представниками платника податків за змістом норм ПК України визнаються:
а) особи, які можуть безоплатно здійснювати представництво законних інтересів та ведення справ,
пов'язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності;
б) особи, які можуть здійснювати за рахунок клієнта ведення справ, пов'язаних зі сплатою податків,
на підставі довіреності;
в) особи, які можуть здійснювати представництво законних інтересів та ведення справ, пов'язаних зі
сплатою податків, на підставі закону;
г) особи, які можуть здійснювати представництво законних інтересів платника податків та ведення
справ, пов'язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності.
3. Під погашенням податкового боргу розуміють:
а) збільшення абсолютного значення суми боргу, підтверджене відповідним документом;
б) зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;
в) зменшення відносного значення суми штрафних санкцій, підтверджене відповідним документом;
г) зменшення відносного значення грошового та податкового зобов’язання.
4. За приписами ПК України для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб не
визначається пасивним доходом:
а) роялті;
б) дивіденди.
в) інвестиційний прибуток,
г) заробітна плата.
5. Визначенням земельного податку є:
а) обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а
також постійних землекористувачів;
б) обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок ;
в) умовний платіж, що справляється з постійних землекористувачів;
г) загальнодержавний платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток
(паїв), а також постійних землекористувачів.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 19
Теоретичні питання:
1.Ставка податку: поняття та види.
2.Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники, об'єкт, база оподаткування та ставки
збору.
Тестові завдання:
1. Частка реально виплачених обов'язкових платежів на користь держави у валовому внутрішньому
продукті країни, є визначенням:
а) обов’язкового навантаження;
б) добровільного навантаження;
в) номінального навантаження;
г) фактичного навантаження.
2. У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) він:
а) зобов'язаний його підписати із зауваженнями, які має право надати разом із підписаним
примірником акту або окремо;
б) зобов'язаний повернути примірник акту контролюючому органу без підпису;
в) за приписами ПК України має право або підписати, або відмовитись від підпису;
г) залишає три примірники акту без підпису.
3. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді:
а) лише штрафів;
б) лише пені;
в) неустойки та пені;
г) штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.
4. У разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно
відсутнім податок на доходи фізичних осіб:
а) не справляється ніколи;
б) справляється з нарахованих на його користь доходів за останній податковий період, який
закінчується днем смерті або винесення судового рішення;
в) справляється з доходів членів його сім’ї;
г) справляється за рахунок спадщини.
5. Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є:
а) видатки підприємства;
б) прибуток із джерелом походження з України та за її межами;
в) фінансовий результат оподаткування;
г) прибуток із джерелом походження з України.
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ВАРІАНТ 20
Теоретичні питання:
1.Предмет та одиниця оподаткування.
2.Транспортний податок: платники податку, об’єкт та ставка податку.
Тестові завдання:
1. Визначення санкції є наступним:
а) це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті умови, за яких настає чинність правил,
що встановлені в диспозиції;
б) це частина правової норми, в якій у вигляді владного примусу визначається те, як повинні (чи
можуть) вести себе суб’єкти — учасники суспільних процесуальних відносин;
в) частина правової норми, в якій міститься певний припис;
г) це частина правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через
порушення зафіксованого у диспозиції правила.
2. Камеральною вважається перевірка:
а) яка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності,
розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника;
б) яка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності на підставі
даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків;
в) яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях платника податків та даних системи електронного адміністрування податку
на додану вартість;
г) яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та
іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів платника
податків.
3. Пеню необхідно розглядати як:
а) вид фінансової відповідальності;
б) вид кримінального покарання;
в) вид адміністративного стягнення;
г) вид дисциплінарного стягнення.
4. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи
(фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість:
а) не зобов’язані вести облік доходів та витрат;
б) ведуть облік доходів та витрат;
в) ведуть Книгу обліку валових витрат;
г) ведуть Книгу обліку доходів.
5. Вимоги щодо строків подання та змісту звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів
встановлюються:
а) ПК України;
б) особливими умовами ліцензії;
в) МК України;
г) контролюючими органами.
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ВАРІАНТ 21
Теоретичні питання:
1.Поняття та види податкових періодів.
2.Поняття та види податку на майно.
Тестові завдання:
1. Визначення гіпотези є наступним:
а)це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті умови, за яких настає чинність правил,
що встановлені в диспозиції;
б) це частина правової норми, в якій у вигляді владного примусу визначається те, як повинні (чи
можуть) вести себе суб’єкти — учасники суспільних процесуальних відносин;
в) це частина правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через
порушення правила, зафіксованого у диспозиції, чи умови, зазначені в гіпотезі;
г) частина правової норми.
2. За приписами ПК України штрафні (фінансові) санкції можуть застосовуватись:
а) лише на підставі ПК України;
б) на підставі ПК України та інших законів з питань оподаткування;
в) на підставі ПК України та підзаконних нормативно-правових актів;
г) на підставі підзаконних нормативно-правових актів.
3. Шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних
коефіцієнтів відбувається обчислення:
а) податкової пільги;
б) податкового кредиту;
в) суми податку;
г) одиниці виміру бази оподаткування.
4. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на
додану вартість:
а) не зобов’язані вести облік доходів та витрат;
б) ведуть Книгу обліку доходів та витрат;
в) ведуть облік валових витрат;
г) ведуть Книгу обліку доходів.
5. Загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у
атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного
обсягу радіоактивних відходів, є визначенням:
а) природоохоронного податку;
б) екологічного податку;
в) рентної плати;
г) екологічного збору.
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ВАРІАНТ 22
Теоретичні питання:
1.Способи та строки сплати податків та інших обов’язкових платежів.
2.Поняття мита, його види та платники.
Тестові завдання:
1. За змістом заохочення поділяються на:
а) моральне, матеріальне, змішане;
б) колективне та індивідуальне;
в) моральне та індивідуальне;
г) моральне, матеріальне, колективне.
2. Безумовність сплати податку означає:
а)що податок напряму не повертається платнику;
б)забезпечення сплати податку силою держави в особі фіскальних, правоохоронних і судових
органів;
в)сплату податку, не пов'язану з жодними зустрічними діями, привілеями з боку держави;
г)надходження платежу до бюджетів, без чітких вказівок про напрями використання надходжень від
певного податку.
3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому
Податковим кодексом України порядку, є визначенням:
а) податкової системи у широкому розумінні;
б) податкового тиску;
в) податкової системи у вузькому розумінні;
г) системи зборів.
4. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову
декларацію платника єдиного податку:
а) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу;
б) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця;
в) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;
г) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.
5. Об’єктом амортизації є:
а) ліквідаційна вартість;
б) залишкова вартість;
в) первісна вартість;
г) вартість, яка амортизується.

Завідувач кафедри _____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _______ ст. викладач Серга С.М.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 23
Теоретичні питання:
1.Податкова консультація та наслідки її застосування.
2.Порядок обчислення та сплати транспортного податку.
Тестові завдання:
1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова чи
службова особа зобов’язана:
а) звільнитися;
б) сплатити штраф;
в) негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові;
г) доповісти голові ДФС України.
2. За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати:
а) декілька видів штрафних (фінансових) санкцій;
б) тільки один вид штрафної (фінансової) санкції;
в) лише пеню;
г) два та більше видів фінансових санкцій залежно від форми вини.
3. Виконанням податкового обов'язку визнається:
а) часткова сплата платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим
законодавством строк;
б) умовна сплата платником податкового боргу у встановлений податковим законодавством строк;
в) сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений
податковим законодавством строк;
г) сплата платником відповідних сум штрафних санкцій у встановлений податковим законодавством
строк.
4. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову
декларацію платника єдиного податку:
а) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу;
б) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця;
в) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу;
г) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.
5. Для звернення до суду з позовом про визнання неправомірним рішення, дії, бездіяльності та/або
скасування рішення органів та посадових/службових осіб Державної фіскальної служби України
встановлюється строк в межах:
а) 1095 днів, які обчислюються з дня, коли платник податків дізнався або повинен був дізнатися про
порушення своїх прав та інтересів;
б) 6 місяців, які обчислюються з дня, коли платник податків дізнався або повинен був дізнатися про
порушення своїх прав та інтересів;
в) 1 місяця, який обчислюються з дня, коли платник податків дізнався про порушення своїх прав та
інтересів;
г) 3 місяців, які обчислюються з дня, коли платник податків повинен був дізнатися про порушення
своїх прав.
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Провідний викладач _______ ст. викладач Серга С.М.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 24
Теоретичні питання:
1.Поняття податкового обов’язку, підстави його виникнення, зміни та припинення.
2.Принципи формування місцевої податкової системи.
Тестові завдання:
1.Чи може рішення Європейського суду з прав людини використовуватись при тлумаченні податкових норм:
а) так, може використовуватись при тлумаченні правових норм;
б) ні, тому що рішення суду не є міжнародним договором;
в) так, якщо на обов’язковість рішення надано згоду Верховною Радою України;
г) ні, не може використовуватись при тлумаченні правових норм.
2. У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій
такому платнику податків надсилаються:
а) рішення про застосування штрафів;
б) рішення про донарахування пені;
в) податкові повідомлення – рішення;
г) податкові рішення.
3. Характеристикою методу переконання є:
а) зміст цього методу полягає в тому, щоб суб'єкти цих відносин дотримувались вимог податкового
законодавства через їх внутрішнє визнання, зумовлене високим рівнем правосвідомості, дисциплінованості;
б) зміст цього методу полягає у психологічному або фізичному впливі державних органів на певних осіб;
в) зміст цього методу полягає в тому, щоб до суб'єктів цих відносин застосовувати лише кримінальний вид
відповідальності;
г) зміст цього методу полягає в тому, щоб до суб'єктів цих відносин застосовувати лише адміністративний вид
відповідальності.
4. Визначенням податкових правопорушень є:
а) протиправні діяння (дія чи бездіяльність) податкових агентів, їх посадових осіб, а також посадових осіб
контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених ПК
України;
б) протиправна бездіяльність платників податків, що призвели до невиконання або неналежного виконання
вимог, установлених ПК України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи;
в) протиправні дії платників податків, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог,
установлених ПК України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи;
г) протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а
також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання
вимог, установлених ПК України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи.
5. Базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств становить:
а) 16 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 20 відсотків;
г) 18 відсотків.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
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для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 25
Теоретичні питання:
1.Поняття грошового, податкового зобов’язання, податкового боргу, співвідношення цих понять.
2.Поняття та види непрямих податків, їх місце у податковій системі України.
Тестові завдання:
1. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів:
а) підлягає відшкодуванню за рахунок особистих коштів посадових осіб;
б) підлягає відшкодуванню за рахунок коштів місцевих бюджетів;
в) підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким
контролюючим органам;
г) не відшкодовується.
2. Податковим періодом визнається:
а) встановлений актом індивідуальної дії період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення
та сплата окремих видів податків та зборів;
б) встановлений ЗУ «Про оподаткування» період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення
та сплата окремих видів податків та зборів;
в) встановлений ПК України період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата
окремих видів податків та зборів;
г) встановлений ПК України або законами України період часу, з урахуванням якого відбувається
обчислення та сплата окремих видів податків та зборів.
3. Надання органами Державної фіскальної служби України правових консультацій відноситься до:
а) імперативних методів;
б) методу переконання;
в) методу примусу;
г) методу нагородження.
4. Реєстрація платником єдиного податку:
а) здійснюється на 5 років;
б) є безстроковою;
в) проводиться кожного року;
г) здійснюється один раз на 10 років.
5. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із
забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується:
а) рішенням обласної ради, ради об’єднаних територіальних громад;
б) виконавчим комітетом міської ради;
в) протоколом сільської, селищної ради;
г) рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад про
встановлення збору.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 26
Теоретичні питання:
1.Поняття та ознаки податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги.
2.Податок на додану вартість: поняття, платники, ставка, податковий період.
Тестові завдання:
1. Чи входить Митний кодекс України до структури податкового законодавства України:
а) ні, оскільки є джерелом митного права;
б) ні, оскільки не містить норм податкового права;
г) так, у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом
операцій з переміщення товарів через митний кордон України;
д) лише в частині, що визначає види митних платежів.
2. Строк сплати податку та збору обчислюється:
а) лише роками та кварталами;
б) лише роками, кварталами, місяцями;
в) лише роками, місяцями;
г) роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна
настати або відбутися.
3. Зміст якого методу полягає в тому, щоб суб'єкти відносин дотримувались вимог податкового
законодавства через їх внутрішнє визнання, зумовлене високим рівнем правосвідомості,
дисциплінованості:
а) методу примусу;
б) імперативного методу;
в) методу умовляння;
г) методу переконання.
4. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені
товари (виконані роботи, надані послуги) :
а) в грошовій та не грошовій формах;
б) лише в безготівковій формі;
в) лише в готівковій формі.
г) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
5. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
фізичних осіб, обчислюється:
а) фізичними особами;
б) контролюючим органом;
в) митним органом;
г) державним реєстратором.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 27
Теоретичні питання:
1.Поняття та види джерел сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника
податків.
2.Основні елементи податку на прибуток підприємств.
Тестові завдання:
1. Державна фіскальна служба України є:
а) центральним органом виконавчої влади;
б) місцевим органом виконавчої влади;
в) центральним органом місцевого самоврядування;
г)законодавчим органом.
2. Податкова декларація подається:
а) до будь якого фіскального органу за вибором платника податків;
б) до Державної податкової служби України;
в) до Державної фіскальної служби України;
г) до контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.
3. Чи має платник податків право на оскарження до суду рішень контролюючих органів:
а) ні, не має;
б) лише після закінчення процедури адміністративного оскарження;
в) так, у будь-який час;
г) лише, якщо рішення прийнято Державною фіскальною службою України.
4. Мито, яке встановлюється законом на українські товари, що вивозяться за межі митної території
України є:
а) спеціальним митом;
б) вивізним митом;
в) ввізним митом;
г) сезонним митом.
5.До 4 групи суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, належать:
а) фізичні особи – підприємці;
б) юридичні особи;
в) фізичні та юридичні особи;
г) сільськогосподарські товаровиробники.
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ВАРІАНТ 28
Теоретичні питання:
1.Поняття та способи здійснення податкового контролю.
2.Особливості справляння та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів.
Тестові завдання:
1. Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну
політику у сфері державної митної справи, є:
а) Державна податкова служба України;
б) Міністерство доходів і зборів України;
в) Державна фіскальна служба України;
г) Кабінет Міністрів України.
2. Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:
а) відстрочки або розстрочки;
б) лише відстрочки;
в) лише розстрочки;
г) податкового повідомлення-рішення.
3. Характеристикою методу впливу є:
а) зміст цього методу полягає в тому, щоб суб'єкти цих відносин дотримувались вимог податкового
законодавства через їх внутрішнє визнання, зумовлене високим рівнем правосвідомості,
дисциплінованості;
б) зміст цього методу полягає у психологічному або фізичному впливі державних органів на певних
осіб;
в) зміст цього методу полягає в тому, щоб до суб'єктів цих відносин застосовувати лише
кримінальний вид відповідальності;
г) зміст цього методу полягає в тому, щоб до суб'єктів цих відносин застосовувати лише
адміністративний вид відповідальності.
4. Якщо платник податку на доходи фізичних осіб не скористався правом на нарахування податкової
знижки за наслідками звітного податкового року:
а) таке право переноситься на наступний рік;
б) таке право може бути заявлено в наступному місяці;
в) таке право на наступні податкові роки не переноситься;
г) таке право може бути заявлено протягом наступного року з подвоєнням податкової знижки.
5. Особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ:
а) у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання);
б) у контролюючому органі за місцем здійснення господарської діяльності;
в) у Державній фіскальній службі України;
г) в митних органах.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»
для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 29
Теоретичні питання:
1.Податкові перевірки: поняття, зміст, наслідки.
2.Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.
Тестові завдання:
1. Чи містять постанови Пленуму ВСУ норми податкового права:
а) так, постанови Пленуму ВСУ містять норми податкового права;
б) ні, постанови Пленуму ВСУ не є носіями норм податкового права;
в) так, якщо ними встановлені преюдиційні факти;
г) так, якщо згоду на їх обов’язковість надано Верховною Радою України.
2. Податкова декларація складається за формою:
а) чинною станом на дату здійснення платником податків господарських операцій;
б) чинною станом на дату об лікування господарської операції;
в) чинною на дату початку її складення посадовими особами;
г) чинною на час її подання.
3. До якого суду платник податків має право оскаржити рішення контролюючого органу:
а) до окружного адміністративного суду;
б) до загального місцевого суду як адміністративного суду;
в) до Вищого адміністративного суду України;
г) до Верховного суду України.
4. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної
плати:
а) з дня підписання фізичною особою заяви про застосування соціальної пільги;
б) з дня проведення роботодавцем обчислення соціальної пільги;
в) з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що
підтверджують таке право.
г) з дня здачі заяви про застосування соціальної пільги на пошту.
5. Акцизний податок є:
а) загальнодержавним умовним платежем;
б) місцевим обов’язковим платежем;
в) місцевим умовним платежем;
г) загальнодержавним обов'язковим платежем.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
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для студентів напряму підготовки
6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО»
ВАРІАНТ 30
Теоретичні питання:
1.Види податкових перевірок та порядок їх проведення.
2.Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку підприємств.
Тестові завдання:
1.Загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки суб’єктів податкових відносин,
встановлені та забезпечені державним примусом, є визначенням:
а) акта індивідуальної дії;
б) галуззі права;
в) інституту податкового права;
г) правової норми.
2. Індивідуальна податкова консультація є:
а) актом індивідуальної дії;
б) нормативно-правовим актом;
в) правовим актом загальної дії;
г) нормативно-правовим актом обмеженої дії.
3. У разі вчинення платником податків двох або більше податкових порушень:
а) санкції не застосовуються;
б) застосовується лише штраф у сумарній сумі;
в) застосовується максимальна санкція з передбачених законом видів санкцій;
г) санкції застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.
4. Не є платником податку на доходи фізичних осіб:
а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні
доходи;
б) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
в) податковий агент;
г) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї
та імунітет.
5. Податок на додану вартість є:
а) загальнодержавним умовним платежем;
б) місцевим обов’язковим платежем;
в) місцевим умовним платежем;
г) загальнодержавним обов'язковим платежем.
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