ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1. Наведіть види обліку, які належать до системи бухгалтерського обліку:
2. Наведіть джерела інформації, які містять комерційну таємницю
компанії:
3. Гармонізація обліку – це:
4. Для більшості облікових систем характерна наявність таких
бухгалтерій:
5. Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання
в середині країни називаються:
6. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – це ...
7. Виділяють наступні моделі бухгалтерського обліку:
8. Континентальна модель бухгалтерського обліку характеризується:
9. Наведіть модель бухгалтерського обліку для якої характерним є
орієнтація методики обліку на високий рівень інфляції та потреби
державного регулювання:
10. До грошових коштів відповідно до стандартів США відносять:
11. До грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку відносять:
12. Компенсаційний залишок це:
13. В США для обліку безготівкових грошових коштів призначено
рахунок:
14. Фонд дрібних сум планується адміністрацією компанії:
15. Оформлення видачі готівки з дрібної каси здійснюється за:
16. Видачу готівки з дрібної каси в обліку не відображають у:
17. Депозитні бланки – це документи, які призначені для:
18. Виписка, де вказуються залишки по рахунку компанії, а також операції
по надходженню та використанню грошових коштів називається?
19. Банківський звіт надається власникові рахунка:
20. Дебіторська заборгованість класифікується за наступними групами:
21. В міжнародній практиці рахунками до отримання називають:
22. До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься сума
дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного
циклу та:
23. У міжнародній обліковій практиці знижки, що надаються клієнтові з
урахуванням величини закупленої партії продукції називаються:
24. У міжнародній обліковій практиці знижки, що надаються клієнтам за
дострокову оплату заборгованості називаються:
25. Безнадійна дебіторська заборгованість – це:
26. Запаси компанії – це:
27. Запаси відносять до складу:
28. На виробничих підприємствах запаси, повністю готові для продажу,
називаються запасами:
29. Назвіть системи обліку товарно-матеріальних запасів у зарубіжній
обліковій практиці:
30. При системі періодичного обліку надходження запасів відображається
за дебетом рахунка:

31. Визначення собівартості вибулих запасів за системою періодичного
обліку здійснюється наступним чином:
32. Наведіть метод, що не належить до загальноприйнятих методів оцінки
вибуття запасів:
33. Наведіть метод оцінки вибуття запасів за яким запаси списуються за
тією ж ціною, за якою вони були придбані:
34. Метод FIFO базується на оцінці запасів за:
35. Метод LIFO базується на оцінці запасів за:
36. Ціна за одиницю запасів протягом облікового періоду зростала. Меншу
величину собівартості реалізованих запасів отримаємо за умови
застосування методу:
37. Чиста вартість реалізації запасів – це:
38. Компанії зобов’язані відображати запаси у балансі за:
39. Знайдіть кращу характеристику довгострокових активів:
40. До довгострокових активів, які не амортизуються належать:
41. Довгострокові активи оцінюють за:
42. У валюті балансу довгострокові активи відображають за:
43. Основні засоби – це:
44. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку передбачають
здійснювати переоцінку основних засобів на дату балансу, якщо їх
залишкова вартість відрізняється від справедливої:
45. Систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних
активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання,
називається:
46. Вартість основних засобів, що амортизується, визначається як різниця
між:
47. Ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – це:
48. Вкажіть актив, експлуатаційні можливості якого не знижуються з
перебігом терміну корисної служби:
49. Назвіть країну в якій не застосовується окремий рахунок для
відображення нарахованої амортизації:
50. У підсумку балансу основні засоби відображаються за:
51. Нематеріальний актив – це:
52. До нематеріальних активів відносяться:
53. Частина в активах компанії, що залишається після вирахування її
зобов’язань, називається:
54. Розмір участі власників у фінансуванні майна (активів) компанії
характеризують рахунки:
55. Власний капітал включає в себе:
56. Капітал, який отриманий понад номінал акцій у зарубіжних країнах,
називається:
57. Прибуток, що одержаний в процесі стандартного функціонування
компанії і використаний неповністю, називається:
58. До коригуючих показників власного капіталу відносяться:
59. Свідоцтво про кількість акцій, якими володіє акціонер, називається:
60. Акції, сума дивідендів за якими фіксована і складає визначений
відсоток від номінальної вартості, називаються:

61. Акції, які надають право їх власникові на участь в управлінні
компанією, називаються:
62. Конвертовані привілейовані акції – це акції:
63. Відкличні привілейовані акції – це акції:
64. Оголошена вартість акцій – це …
65. Ринкова вартість акцій – це …
66. Емісійна вартість акцій – це …
67. Перевищення номінальної вартості акцій над емісійною відображається
на рахунку:
68. Дивіденди акціонерам виплачують з:
69. Заборгованість компанії іншим юридичним та фізичним особам,
називається:
70. Теперішня заборгованість компанії, яка виникає в результаті минулих
подій і погашення якої, як очікується, спричинить вибуття ресурсів, які
втілюють в собі майбутні економічні вигоди – це:
71. В міжнародній практиці рахунками до оплати називають:
72. Для цілей бухгалтерського обліку в закордонній практиці залежно від
терміну погашення зобов’язання поділяються на:
73. До довгострокових зобов’язань відносять
74. До короткострокових зобов’язань відносяться такі зобов’язання, строк
погашення яких:
75. Заборгованість перед постачальниками виникає під час:

