
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 

 

1. Сукупність різних видів податків та зборів, віднесених до податкових, які 

справляються в державі – це: 

2. Відповідно до Податкового кодексу України податок – це 

3. Відповідно до Податкового кодексу України збором є: 

4. Податки класифікуються: 

5. До непрямих податків належать: 

6. До прямих податків належать: 

7. До загальнодержавних податків та зборів належать: 

8. До загальнодержавних податків не належать: 

9. До місцевих податків належать: 

10. До місцевих податків та зборів не належать: 

11. Регулювання соціально-економічних відносин та вплив на фінансово-господарську 

діяльність платників податків через визначені податкові важелі здійснюється за 

допомогою: 

12. Наповнення дохідної частини бюджету здійснюється за допомогою: 

13. Контроль за своєчасністю, достовірністю і повнотою сплати, суб’єктами 

господарювання, податкових платежів здійснюється за допомогою: 

14. Розподіл отриманих коштів на фінансування програм, з метою виконання державою 

основних завдань та функцій, здійснюється за допомогою: 

15. Впровадження податків, зборів та пільг, які б у сукупності стимулювали розвиток 

певних галузей народного господарства, здійснюється за допомогою: 

16. У відповідності до вимог Податкового кодексу України платники податків і зборів 

зобов’язані: 

17. Платники податків і зборів мають право: 

18. База оподаткування – це: 

19. Тверда ставка податку: 

20. Пропорційний податок – це податок, при якому: 

21. Вкажіть податкові ставки, які найбільш сприяють підвищенню ефективності 

діяльності підприємств: 

22. Назвіть елемент оподаткування, що має найбільше значення в реалізації регулюючої 

функції податків: 

23. До принципів оподаткування належать: 

24. До принципів оподаткування не належить: 

25. Система податкового обліку – це система, що надає інформацію: 

26. Загальна мета обліку у системі оподаткування – це: 

27. Податок на додану вартість – це: 

28. Податок на додану вартість належить до: 

29. Базою оподаткування податком на додану вартість для товарів, що імпортуються в 

Україну є: 

30. Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 

31. До об’єкта оподаткування податком на додану вартість не належать операції, 

пов’язані із: 

32. Податковим кодексом України передбачено такі ставки податку на додану вартість: 

33. При веденні податкового обліку податку на додану вартість застосовують такий 

первинний документ: 

34. Податкова накладна – це документ, який: 

35. Податкову накладну заповнюють в: 

36. Податкове зобов'язання за податком на додану вартість – це: 

37. Податковий кредит за податком на додану вартість – це: 



38. Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з 

бюджету, визначається як: 

39. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість – це: 

40. Для відображення інформації про податок на додану вартість складається такий 

податковий звіт: 

41. Визнання доходу від реалізації готової продукції покупцю та нарахування суми 

податкового зобов’язання за податком на додану вартість, в системі рахунків 

бухгалтерського обліку, відображаються записами: 

42. Оприбуткування товарів від постачальника та нарахування суми податкового 

кредиту за податком на додану вартість, в системі рахунків бухгалтерського обліку, 

відображаються записами: 

43. Акцизний податок характеризується як:  

44. Метою стягнення акцизного податку є: 

45. Визначить відмінності між акцизним податком та податком на додану вартість: 

46. Акцизний податок не нараховується у випадку: 

47. У разі обчислення акцизного податку, із застосуванням адвалорних ставок, базою 

оподаткування є: 

48. У разі імпорту товарів (продукції) базою оподаткування акцизного податку із 

застосуванням адвалорних ставок є: 

49. Акцизний податок з алкогольних напоїв, вироблених на митній території України, 

визначається за формулою: 

50. Податок на додану вартість, при ввезені товарів на митну територію України, 

визначається за формулою: 

51. Сума податку на додану вартість, при застосуванні прямого методу, визначається за 

формулою: 

52. Сума податку на додану вартість, при застосуванні зворотнього методу, визначається 

за формулою: 

53. При ввезенні підакцизних товарів на митну територію України: 

54. Акцизний податок, при імпорті тютюнових виробів, сплачується при: 

55. Сума податкового зобов’язання за акцизним податком, при ввезені легкового 

автомобіля на митну територію України, визначається за формулою: 

56. Визначаючи суму податкового зобов’язання за акцизним податком, при ввезені 

легкового автомобіля на митну територію України, необхідно врахувати: 

57. Платниками податку на прибуток, у відповідності до вимог податкового кодексу 

України, є: 

58. Платниками податку на прибуток з числа нерезидентів є : 

59. Об'єктом оподаткування податком на прибуток є: 

60. Об’єкт оподаткування податком на прибуток, із джерелом походження з України, 

визначається шляхом: 

61. Прибуток юридичних осіб, які провадять господарську діяльність на території 

України, оподатковується за ставкою: 

62. Валовий прибуток визначається шляхом вирахування із: 

63. Фінансовий результат від операційної діяльності визначається: 

64. Фінансовий результат до оподаткування визначається як алгебраїчна сума: 

65. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування за податком на 

прибуток, визнаються у відповідності до принципу: 

66. Загальні корпоративні витрати, при визначені об’єкта оподаткування за податком на 

прибуток, належать до: 

67. Винагороди за консультаційні послуги, при визначені об’єкта оподаткування за 

податком на прибуток, належать до: 

68. Комісійні винагороди торговим агентам, при визначені об’єкта оподаткування за 

податком на прибуток, належать до: 



69. Винагороди за аудиторські послуги, при визначені об’єкта оподаткування за податком 

на прибуток, належать до: 

70. Бухгалтерський запис Дт 361  Кт 701 означає: 

71. Витрати на відрядження працівників адміністративного апарату, в системі рахунків 

бухгалтерського обліку, відображаються записом: 

72. Витрати на відрядження працівників відділу збуту, в системі рахунків 

бухгалтерського обліку, відображаються записом: 

73. Нарахування заробітної плати працівникам адміністративного апарату, в системі 

рахунків бухгалтерського обліку, відображається записом: 

74. Винагорода за аудиторські послуги, що отримує платник податку для забезпечення 

господарської діяльності, в системі рахунків бухгалтерського обліку, відображається 

записом: 

75. Нарахування поточного податку на прибуток за звітний період, в системі рахунків 

бухгалтерського обліку, відображається записом: 

76. Перерахування з поточного рахунка податку на прибуток до бюджету, в системі 

рахунків бухгалтерського обліку, відображається записом: 

77. У відповідності до вимог Податкового кодексу України амортизація основних засобів 

– це... 

78. Виберіть можливий метод нарахування амортизації на малоцінні необоротні 

матеріальні активи: 

79. Базою оподаткування податку з доходів фізичних осіб є: 

80. До бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб включаються: 

81. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб, у будь-якій негрошовій формі, 

визначається: 

82. Коефіцієнт для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, у 

будь-якій негрошовій формі, обчислюється за формулою: 

83. Об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних, при нарахуванні доходів у 

вигляді заробітної плати, визначається як: 

84. Ставка податку з доходів фізичних осіб від доходів у формі заробітної плати, інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 

виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами, складає: 

85. Податкова соціальна пільга, з податку на доходи фізичних осіб, надається найманим 

працівникам, якщо заробіток не перевищує суми: 

86. Розмір базової податкової соціальної пільги складає: 

87. Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох 

і більше підстав, то: 

88. Податкова соціальна пільга, до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати, 

починає застосовуватися з дня: 

89. Право на використання підвищеної податкової соціальної пільги, яка дорівнює 150 

відсоткам від базової податкової соціальної пільги, набуває особа: 

90. Право на використання підвищеної податкової соціальної пільги, яка дорівнює 200 

відсоткам від базової податкової соціальної пільги, набуває особа: 

91. Перерахування з поточного рахунка до бюджету податку на доходи фізичних осіб, в 

системі рахунків бухгалтерського обліку, відображається записом: 

92. Утримання із заробітної плати найманого працівника податку на доходи фізичних 

осіб, в системі рахунків бухгалтерського обліку, відображається записом: 

93. Платники податків, за спрощеною системою оподаткування, згруповані у: 

94. У трудових відносинах, з платниками єдиного податку третьої групи, може 

перебувати: 

95. У трудових відносинах, з платниками єдиного податку другої групи, може перебувати: 

96. За спрощеною системою оподаткування можуть працювати юридичні особи, 

включені: 



97. Ставка єдиного податку для платників третьої групи, за умови сплати ПДВ, 

становить: 

98. Бухгалтерський запис Дт 92  Кт 651 означає: 

99. Бухгалтерський запис Дт 651 Кт 311 означає: 


