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1 рівень 

 

1. Податковий кодекс України – це: 

+1. Документ, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння 

податків і зборів  

2. Діяльність держави з питань оподаткування 

3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів 

4. Документ, що регулює відносини з питань митної справи 

 

2. Діяльність держави в галузі використання податків щодо розробки 

концепції їх розвитку та принципів організації – це: 

      +1. Податкова політика  

2. Податкова робота 

3. Податкова система 

4. Податкова служба 

 

3. Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, 

здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими 

актами  країни – це:     

1. Об’єкт оподаткування 

2  База оподаткування 

     +3.  Податки  

4. Ставка податку 

 

4. Сукупність передбачених Податковим кодексом України загально-

державних та місцевих податків і зборів – це:    

1. Податкова політика 

2. Податкова робота 

+3. Податкова система  

4. Податкова служба 

 

5. Сукупність державних органів, які організовують і контролюють 

надходження податків, зборів і платежів – це: 

1. Податкова робота 

      +2. Фіскальна служба  

3. Податкова система 

4. Податкова політика 

 

6. Діяльність держави і  платників у процесі нарахування, сплати, 

зарахування  податків, контролю за своєчасністю та повнотою їх 

надходження до бюджету – це: 

      +1. Податкова робота  

2. Податкова служба 

3. Податкова система 

4. Податкова політика 



 

 

 

 

7. Особи, які мають об'єкти оподаткування або проводять 

діяльність, що є об'єктом оподаткування, сплачують податки та збори – 

це: 

1. Податкова робота 

2. Податкова служба 

3. Податкова система 

 +4. Платники податків  

 

8. Податковий агент –  це: 
+1. Особа, на яку покладаються обов’язки з обчислення та 

перерахування податків до бюджету від імені та за рахунок коштів платника 

2. Особи, які ведуть облік платників податків 

3. Особи, які подають контролюючим органам звітність 

4. Особи, які надають консультації платникам податків 

 

9. Податкова накладна складається у день: 
1. Виникнення податкових зобов’язань у покупця 

2. +Виникнення податкових зобов’язань у продавця 

3. Повної оплати покупцем товарів, робіт, послуг 

4. Часткової оплати покупцем товарів, робіт, послуг після відвантаження 

 

10. Дані якого документа є підставою для отримання бюджетного 

відшкодування ПДВ? 

1. Податкова накладна 

2. + Податкова декларація з ПДВ 

3. Книга придбання товарів, робіт чи послуг 

4. Баланс 

 

11. Сплата податків і зборів здійснюється в грошовій формі у 

національній валюті України: 

1. Правильна відповідь відсутня 

2. Залежно від обставин 

+3.Так 

4.Ні 

 

12. В яких розмірах  встановлена ставка податку на додану вартість 

Податковим кодексом України? 

1. 18% 

2. 3% або 5% 

3. 22% 

+4. 20%, 7% і 0%  

13. Сума ПДВ, нарахована  платником податку в звітному періоді, – 

це: 



 

 

1. Податковий кредит з ПДВ 

+2. Податкове зобов’язання з ПДВ  

3. База оподаткування ПДВ 

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ 

 

14. Сума, на яку платник ПДВ має право  зменшити податкове 

зобов’язання звітного періоду, – це: 

+1. Податковий кредит з ПДВ  

2. Податкове зобов’язання з ПДВ 

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету 

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ 

 

15.  На підставі якого документа у покупця виникає право на 

податковий кредит? 

+1. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та 

зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних  

2. Товарно-транспортної накладної 

3. Рахунка-фактури 

4. Платіжного доручення 

 

16. На підставі якого документа під час продажу товарів виникає 

податкове зобов’язання з ПДВ? 

1. Товарно-транспортної накладної 

+2. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та 

зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних 

3. Рахунка-фактури 

4. Платіжного доручення 

 

17. Які товари не належать до підакцизних товарів? 

1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво  

2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну  

3. Нафтопродукти, скраплений газ  

+4.  Продовольче зерно  

 

18. Податок, що стягується митницею на товари та інші предмети, 

які переміщуються через митний кордон  України, – це: 

1. Акцизний податок 

+2. Мито  

3. Податок на прибуток 

4. Податок на додану вартість 

 

19. Яке мито нараховується на товари та інші предмети під час їх 

ввезення на митну територію України? 

1. Вивізне 

+2. Ввізне  



 

 

3. Спеціальне 

4. Антидемпінгове 

 

20. Об’єктом оподаткування під час обчислення податку на прибуток 

є: 

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід 

+2. Прибуток  

3. Операції з постачання товарів 

4. Операції з реалізації підакцизних товарів 

 

21. Яка основна ставка податку на прибуток за Податковим 

кодексом? 

+1. 18%  

2. 20%, 7%, 0% 

3. 22% 

4. 3% або 5% 

 

22. Податковим (звітним)  періодом з податку на прибуток для 

платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків) за попередній звітний рік не перевищує 20 млн. грн. є: 

+1. Рік 

2. Квартал 

3. Півріччя 

4. Три квартали 

 

23. Хто є платниками податку на доходи фізичних осіб?  

+1. Фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи  

2. Юридичні особи, що отримують доходи з джерелом походження з 

України  

3. Платники єдиного податку 

4. Фізичні та юридичні особи, власники нерухомого майна 

 

24. Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:  

1. Операції з постачання товарів, послуг, місце постачання яких 

розташоване на митній території України 

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами 

+3.  Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід  

4. Операції з реалізації вироблених на території України підакцизних 

товарів 

 

25. Яка ставка податку застосовується на пенсії у розмірі понад 3 

мінімальні заробітні плати? 

1. 18% від суми нарахованої пенсії 

+2. 15% до суми перевищення 



 

 

3. 5% до нарахованої суми 

4. 20% 

 

26. Вкажіть об'єкт оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки: 

1. Гуртожитки 

2. Будівлі дитячих будинків сімейного типу 

3. Садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на 

одного платника податку  

     +4. Об'єкт житлової нерухомості, яка є у власності фізичних та юридичних 

осіб 

 

27. Вкажіть, на які виплати не нараховується Єдиний  соціальний 

внесок:  

1. На оплату найманих працівників 

2. На винагороду фізичній особі за виконання робіт за цивільно-

правовим договором 

+3. На суму відшкодування витрат на відрядження  

4. На допомогу з тимчасової непрацездатності 

 

28. Базою оподаткування Єдиним соціальним внеском є: 

1. Основна заробітна плата 

2. Додаткова заробітна плата 

3. Допомога з тимчасової непрацездатності 

+4. Заробітна плата та деякі доходи, відмінні від заробітної плати та 

інвестиційного доходу. 

 

29. Платниками єдиного податку четвертої групи можуть бути 

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік 

дорівнює або перевищує: 

+1. 75 відсотків  

2. 50 відсотків 

3. 25 відсотків 

4. 100 відсотків 

 

30. Що є об’єктом оподаткування єдиного податку для платників 

четвертої групи? 

+1. Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 

багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду  

2. Нормативна грошова оцінка  сільськогосподарських угідь  та земель 

водного фонду 

3. Дохід сільськогосподарських підприємств 

4. Прибуток 

 



 

 

31.  Які встановлені строки подачі податкової декларації з  єдиного 

податку платниками четвертої групи? 

1. Щомісяця 

2. Щоквартально 

3. По закінченні року 

+4. На початку року станом на 1 січня до 20 лютого 

 

32. Ставка єдиного податку платників І групи для суб'єктів малого 

підприємництва – фізичних осіб становить: 

1. Від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 

січня звітного року, в розрахунку на місяць 

2. + У межах до 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого на 1 січня звітного року, в розрахунку на місяць 

3. 5% – коли ПДВ включено до складу єдиного податку 

4. 3% доходу – у разі сплати ПДВ платником єдиного податку 

 

33. Об'єкт оподаткування рентною платою за спеціальне викорис-

тання води – це: 

+1. Фактичний обсяг води, який використовується водокористувачами 

2 Вода, що використовується для задоволення питних і санітарно-

гігієнічних потреб населення  

3. Вода, що використовується для протипожежних потреб  

4. Вода, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою 

територій міст та інших населених пунктів 

 

34. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів застосовуються з урахуванням розподілу лісів за: 

1. 5 поясами 

2. 4 поясами 

+3. 2 поясами  

4. 3 поясами 

 

35. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є:  

1. Квартал 

+2. Календарний рік  

3. Місяць 

4. Квартал і місяць 

2 рівень 
 

36. Платники туристичного збору – це: 

1. Особи, які прибули у відрядження 

2. Громадяни, які  постійно проживають, зокрема на умовах договорів 

найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір  



 

 

+3. Громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 

прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій 

діє рішення про встановлення туристичного збору 

4. Інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 

або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого) 
 

37. Які з перелічених  податків відносяться до загальнодержавних? 

      +1. Податок на прибуток підприємств  

2. Податок на майно 

3. Єдиний податок 

4. Транспортний податок 

 

38. Які з перелічених  податків відносяться до місцевих? 

1. Податок на прибуток підприємств 

      +2. Податок на майно  

3. Податок на додану вартість 

4. Акцизний податок  

 

39. Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні? 

1. Верховна Рада України 

     +2. Міністерство аграрної політики та продовольства України  

3. Органи державної фіскальної служби 

4. Платники податків  

 

40. Які обов’язки платників податку? 

      +1. Сплачувати податки і збори у встановлені строки  

2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно  

3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та 

нормативно-правові акти, що їх регулюють 

       4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав 

 

41. Які права платників податку? 

1. Стати на облік у контролюючих органах  

       2. Сплачувати податки і збори у встановлені строки  

3. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 

звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів  

+4.  Користуватися податковими пільгами за наявності підстав  

 

42. Податкові пільги для загальнодержавних податків і зборів 

встановлює: 

1. Платник податку 

2. Контролюючий орган 

+3. Верховна Рада України 

4. Кабінет Міністрів України 

 



 

 

43. Платники податків, що належать до великих і середніх 

підприємств, подають податкову декларацію контролюючому органу: 

1. Особисто платником податку в паперовому вигляді 

+2. В електронній формі з електронними підписами 

3. Надсилають поштою 

4. Передають будь-якою особою  

 

44. Які є види відповідальності за порушення законів з питань 

оподаткування? 

1. Особиста, моральна, кримінальна 

+2. Фінансова, адміністративна, кримінальна  

3. Податкова, моральна, фінансова 

4. Моральна, адміністративна, особиста 

 

45. Якою вважається перевірка, що проводиться у приміщенні органу 

ДФС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

платника податку, системі  електронного адміністрування ПДВ та 

Єдиного реєстру податкових накладних та митних декларацій? 

1. Документальною виїзною 

2. Документальною невиїзною 

3. Фактичною 

+4. Камеральною 

 

46. Платники податку на додану вартість – це: 

1. Власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі 

+2.  Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 

податку на додану вартість  

3. Фізичні особи, які отримують  доходи як з джерела їх походження в 

Україні, так і іноземні доходи 

4. Особа, яка  виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній 

території України 

 

47. Об'єктом оподаткування ПДВ є:  

+1.  Операції платників податку з постачання товарів, послуг,  місце 

постачання яких розташоване на митній території України  

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами 

3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід 

4. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні 

 

48. Які операції звільнені від оподаткування ПДВ?  

+1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого 

асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ  

2. Обіг валютних цінностей 

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати 



 

 

4. Експорт  товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений 

митною декларацію 

 

49. Які операції не є об'єктом оподаткування ПДВ? 

1. Постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на 

митній території України 

2. Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в 

митному режимі імпорту 

+3.  Виплати у грошовій формі заробітної плати  

4. Експорт  товарів (супутніх послуг), якщо він підтверджений митною 

декларацію. 
 

50.  Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою 

ставкою? 

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого 

асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ 

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної 

та дошкільної освіти навчальними закладами 

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати 

+4.  Експорт  товарів (супутніх послуг), підтверджений митною 

декларацією  

 

51.  Рахунки у системі  електронного адміністрування ПДВ 

платникам відкриваються у: 

1.Комерційних банках 

2. Національному банку України 

+3. Державній казначейській службі України 

4. Ощадбанку 

 

52. Платники сплачують заборгованість з ПДВ державному 

бюджету  з: 

1. Поточного рахунка 

+2. Рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ 

3. Рахунка акумульованих коштів ПДВ 

4. Каси підприємства 

 

53. Платниками  акцизного податку є:  

1. Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює 

або перевищує 75% 

2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 

податку  

3. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з 

джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи 



 

 

+4.  Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній 

території України 

  

54. Об'єктами оподаткування при обчисленні сум акцизного податку 

є операції з:  

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого 

асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ 

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної 

та дошкільної освіти навчальними закладами 

3. Виплат у грошовій формі заробітної плати 

+4.  Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення 

підакцизних товарів на митну територію  України  
 

55. Яке мито застосовується як засіб захисту українських 

виробників? 

1. Вивізне 

+2. Спеціальне  

3. Ввізне 

4. Антидемпінгове 

 

56. Яке мито застосовується у разі вивезення за межі митної 

території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших 

експортерів подібних товарів? 

1. Вивізне 

2. Ввізне 

3. Спеціальне 

+4. Антидемпінгове 

 

57.  Хто є платниками податку на прибуток з-поміж резидентів? 

+1. Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять 

господарську діяльність як на території України, так і за її межами  

2. С.-г товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній 

податковий рік дорівнює або перевищує 75% 

3. Фізичні особи-резиденти 

4. Фізичні особи-нерезиденти 

 

58. Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до Державного 

бюджету України, визначається як: 

1. Загальна сума коштів, нарахована  платником податку на додану 

вартість в звітному періоді 

2. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового 

кредиту звітного (податкового) періоду 

3. Добуток вартості реалізованого товару, виробленого на митній 

території України, на ставку податку 

+4. Добуток прибутку на ставку податку  



 

 

 

59. Що є базою оподаткування  податком на доходи фізичних осіб у 

формі заробітної плати? 

1.  Нарахована заробітна плата, зменшена на суму військового збору та 

податкової соціальної пільги за її наявності  

2. Загальна сума нарахованої заробітної плати  

3. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального 

внеску 

+ 4. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму податкової 

соціальної пільги за її наявності  

 

60. Платник податку на доходи фізичних осіб має право  на 

податкову соціальну пільгу, якщо дохід не перевищує суми: 

1. Місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 

на  

1 січня звітного податкового року 

+2. Місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на  

1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до 10 грн  

3. 10-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 

на 1 січня звітного податкового року 

4. 15-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 

на 1 січня звітного податкового року 

 

61. В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна пільга? 

+1. 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року  

2. 150% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року 

3. 200% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року 

4. 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року 

 

62. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для 

платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років? 

1. 120% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину  

+2. 100% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину  

3. 150% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину 

4. 200% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину 

 

63. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для 

платника податку, який  є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) 

або опікуном, піклувальником?  

+1. 150% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до                    

18 років  



 

 

2. 120% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 

років 

3. 200% суми загальної пільги  у розрахунку на кожну дитину віком до                  

18 років  

4. 100% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до                  

18 років. 

 

64.  Вкажіть строки сплати податку на  доходи фізичних осіб: 

+1. Сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу  

2. Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу 

3. Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку 

подання Податкового розрахунку 

4. Протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу 

 

65. У межах якої максимальної величини обчислюється Єдиний 

соціальний внесок?  

1. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4 

2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату 

+4. 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  

 

66. У межах якої мінімальної величини обчислюється Єдиний 

соціальний внесок?  

1. 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 

+3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату 

4. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4 

 

67. В яких розмірах здійснюється сплата єдиного податку четвертої 

групи у третьому кварталі? 

1. 10% 

2. 20% 

3. 30% 

+4. 50% 

 

68. Який порядок  сплати єдиного податку для платників четвертої 

групи? 

1. Щороку до 1 лютого поточного року   

+2. Щоквартально протягом 30 календарних днів, наступних за звітним 

кварталом, у розмірі  квартальної суми  

3. Щомісяця протягом 30 календарних днів у розмірі третини 

квартальної суми   

4. Щомісяця рівними частинами 

 



 

 

69. Платниками яких податків є платники єдиного податку 

четвертої групи? 

1. Податку на прибуток підприємств 

2. Земельного податку   

3. Рентної плати за спеціальне використання води 

+4. Транспортного податку 

 

70.  За понадлімітне використання води рентна плата: 

1.  Не стягується 

2. Стягується за умови надання заяви до податкових органів 

+3. Обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з 

фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт 

використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів 

4. Сплачується у п’ятикратному розмірі та включається у витрати 

виробництва водокористувача 

 

71. Які встановлені строки подачі декларації для платників 

земельного податку (крім фізичних осіб)? 

1. До 1 квітня поточного року 

2. До 1 січня поточного року 

+3. До 20 лютого поточного року   

4. До 1 червня поточного року 

 

3 рівень 
 

72. Яку суму єдиного  податку повинно сплатити фермерське 

господарство 4 групи  в 1 кварталі, якщо річна сума податку становить 

45000грн? 

1. 13500 грн 

+2. 4500 грн 

3. 22500 грн 

4. 45000 грн 
 

73. Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає 

сплаті до Державного бюджету України? 

1. Загальна сума коштів, нарахована  платником податку на додану 

вартість в звітному періоді 

+2.  Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового 

кредиту звітного (податкового) періоду  

3. Сума, на яку платник податку має право  зменшити податкове 

зобов’язання звітного періоду 

4. Прибуток, помножений на ставку податку 
 

74. Датою виникнення   податкового зобов’язання платника ПДВ є: 



 

 

+1.  Дата зарахування  від покупця  коштів на банківський рахунок або 

дата відвантаження платником податку товарів/послуг  

2. Дата одержання продукції з  виробництва 

3. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на 

оплату товарів/послуг  

4. Дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено 

податковою накладною  
 

75. Датою виникнення права платника ПДВ на віднесення сум 

податку до податкового кредиту є: 

1. Дата зарахування  від покупця  коштів на банківський рахунок 

платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню 

2. Дата відвантаження платником податку товарів, а в разі експорту 

товарів – дата оформлення митної декларації 

3. Дата одержання продукції з виробництва 

+4. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на 

оплату товарів/послуг або дата отримання товарів/послуг, що підтверджено 

податковою накладною  
 

76. Який порядок включення ПДВ у відпускну ціну продукції, робіт, 

послуг? 

+1. (Собівартість виробленої продукції + прибуток) × на ставку податку  

2. Собівартість виробленої продукції × на ставку податку 

3. Виручку від реалізації × на ставку податку 

4. Прибуток × на ставку податку 

 

77. Яка сума ПДВ буде нарахована до сплати бюджету, якщо 

протягом звітного періоду  підприємство реалізувало продукції на суму 

360000 грн, зокрема ПДВ та перерахувало постачальнику аванс в сумі 

300000 грн, зокрема ПДВ? 

1. 60000 грн 

2. 50000 грн 

+ 3. 10000 грн 

4. 40000 грн 

 

78. Що є базою оподаткування під час обчислення акцизного податку 

із застосуванням адвалорних ставок?  

+1.  Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території 

України, та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України  

2. Вартість виробленої на митній території України продукції 

3. Величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або в 

інших натуральних показниках  

4. Вартість виробленої на митній території України продукції та 

величина продукції, визначена в натуральних показниках 

 



 

 

79. Що є базою оподаткування під час обчислення акцизного податку із 

застосуванням специфічних ставок? 

1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території 

України  

2. Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України 

+3. Величина продукції, визначена в натуральних показниках  

4. Вартість реалізованого товару виробленого на митній території 

України, вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію 

України 
 

80. Яку суму акцизного податку по сигаретах підприємство повинно 

сплатити до бюджету, якщо за розрахунками сума податку становить 

25000 грн, а мінімальне податкове зобов’язання – 24000 грн? 

1. 24000 грн 

+2. 25000 грн 

3. 49000 грн 

4. 1000 грн 

 

81. Який метод нарахування амортизації заборонено 

використовувати для визначення амортизації основних засобів з метою 

оподаткування? 

1. Прямолінійний 

2. Зменшення залишкової вартості 

3. Прискореного зменшення залишкової вартості 

4. +Виробничий 

 

82. На які групи основних засобів амортизація не нараховується?  

1. 4 (машини та обладнання) 

+2. 1(земельні ділянки) та 13( природні ресурси)  

3  3 (будівлі і споруди) 

4. 5 (транспортні засоби) 

 

83. Платники податку на прибуток,  у яких доходи за останній рік 

перевищують 20 млн грн, податок сплачують: 

+1. Щоквартально 

2. В кінці року 

3. За 6 місяців 

   4. Щомісяця авансовими внесками 

 

        84. Коригування прибутку під час визначення податку на прибуток 

проводиться якщо: 

+1. Сума доходу за попередній рік, що враховується під час обчислення 

прибутку, перевищує 20 млн грн 

2. Сума доходу в звітному році становить 20 млн грн 



 

 

3. Сума доходу за попередній рік, що враховується під час обчислення 

прибутку, не  перевищує 20 млн грн 

4. Сума доходу за попередній рік, що враховується під час обчислення 

прибутку, перевищує 10 млн грн 

 

85. Яку суму  податку на прибуток підприємство повинно сплатити, 

якщо сума прибутку за звітний рік склала 500000 грн? 

1. 100000 грн 

+ 2.   90000 грн 

3.   50000 грн 

4.   95000 грн 

 

 86. Яку суму одноразового авансового внеску податку на прибуток за 

2016 рік, визначеного у податковій декларації за 3 квартала 2016 року, 

підприємство повинно сплатити, якщо за 9 місяців сума податку на 

прибуток склала 90000 грн? 
+ 1. 20000 грн 

2.  10000 грн 

3.  9000 грн 

4. 18000 грн 

 

87. Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб під 

час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі? 

1. Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами  

+2.  Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на 

коефіцієнт   

3. Вартість доходу, розрахована за собівартістю 

4. Вартість доходу, розрахована за собівартістю  та помножена на 

коефіцієнт 

 

88. Яку суму податку з доходу фізичних осіб необхідно  утримати із 

3000 грн зарплати працівника (інваліда ІІ групи з-поміж учасників 

бойових дій)?  

1. 251,10 грн 

+2. 540,00 грн 

3. 296,78 грн 

4. 450,00 грн 

 

89. Яку суму єдиного соціального внеску необхідно сплатити 

підприємству, якщо фонд оплати праці працівників за звітний місяць 

складає 540000 грн? 

1. 200826,00 грн 

2. 199800,00 грн 

3. 45414,00 грн 

+4. 118800,00 грн 



 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. – Українська правнича фундація, 1996. – 64 с. 

2. Земельний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2002, (зі змінами і доповненнями) № 2367-УІ(2367-17) від 

29.06.2010, ВВР. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV. 

4. Господарський кодекс України від 16.01. 2003 р. № 436-IV.  

5. Кодекс законів України про працю : Закон України 

від 10.12.1971 № 322-VIII  зі змінами та доповненнями. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р.  

№ 8073-Х зі змінами та доповненнями.   

7. Податковий кодекс : Закон України  від 02.12.2010 № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями.  

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16.07.99 р. № 996-XIV.  

9.  Бечко П.К. Податкова система : навч. посіб. / П.К. Бечко – Київ : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с. 

10. Бечко П.К.  Основи оподаткування : навч. посіб. (для студ. вищ. 

навч. закл.) / Бечко П.К., Захарчук О.А.  – Київ : Центр учбової літератури, 

2009. – 168 с. 

11. Василик О.Д. Державні фінанси України : підручник / О.Д. Василик, 

К.В.  Павлюк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 

12. Довгалюк В.І. Податкова система. / В.І. Довгалюк, Ю.Ю.  

Єрмоленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 360 с. 

13. Карпінський Б.А. Фінансова система : навч. посібк. / Б.А. 

Карпінський, О.В. Герасименко.  – Львів : Магнолія – Плюс, 2006. – 272 с. 

14. Онисько С.М. Фінанси підприємств : підручник. / С.М. Онисько,  

П.М. Марич. – Львів : Магнолія – Плюс, 2006. – 367 с. 

15. Партин Г.О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. 

Загородній.  – Київ : Знання, 2006. – 379 с. 

16. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик,  

Л.Д. Буряк та ін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 552 с. 

 

 

 


