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ВСТУП 

 

З розвитком ринкових відносин облік у системі оподаткування стає одним 

з основних видів обліку в державі. Необхідність його організації обумовлена 

забезпеченням умов для проведення державного контролю за дотриманням 

податкового законодавства суб’єктами господарювання. 

Метою дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є формування 

знань та навичок щодо ведення податкового обліку та звітності з різних 

податків, зборів та обов’язкових платежів на підприємствах різних форм 

власності та організаційно-правових форм. 

Об’єктом навчальної дисципліни є облікова система, яка базується на 

даних бухгалтерського обліку та правилах податкового законодавства і 

забезпечує інформаційні потреби користувачів про нарахування та сплату 

податків та зборів (обов’язкових платежів). 

Предметом є методологія податкового обліку та звітності суб’єктів 

господарювання. 

Завданням навчальної дисципліни є: вивчення організаційних основ 

ведення податкового обліку суб’єктів підприємництва, які працюють за 

загальною або спрощеною системами обліку й оподаткування. 
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1. Загальні методичні положення 

 

Дисципліна «Облік та звітність в оподаткуванні» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» згідно з робочою програмою навчальної дисципліни 

вивчається студентами в 6 семестрі на 4-му курсі. 

Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом 

становить 120 годин / 4 кредити ECTS. Обсяг самостійної роботи студентів на 

основі розподілу часу за змістовними модулями становить 56 год для денної 

форми навчання та 108 год для заочної форми навчання. 

Курс дисципліни «Облік та звітність в оподаткуванні» передбачає 

вивчення комплексу питань, таких як: основи організації податкового обліку на 

підприємстві, особливості ведення податкового обліку на підприємстві за 

основними податками і зборами; спільні сторони та суперечності між 

бухгалтерським і податковим обліком; правила ведення первинних документів 

та податкових регістрів, висвітлення загальних вимог, яких необхідно 

дотримуватися при складанні податкової звітності  та ін. 

Після засвоєння теоретичного матеріалу з курсу «Облік та звітність в 

оподаткуванні» необхідно відповісти на контрольні запитання по кожній темі, а 

також дати відповіді на тестові завдання для самоконтролю знань та підготовки 

до заліку. 

Після виконання контрольної роботи студент повинен: 

Знати: 

 сутність системи оподаткування підприємницької діяльності; 

 основні положення Податкового кодексу України, інших 

законодавчих та нормативних актів, якими регламентується організація та 

методика ведення податкового обліку та звітності; 

 економічну сутність податкового обліку, його структуру; 

 спільні риси та розбіжності бухгалтерського та податкового обліку; 

 організацію податкового обліку податків, зборів та обов’язкових 

платежів; 
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 методику складання первинних документів, податкових регістрів; 

 методи визначення податкових зобов’язань; 

 методологію складання податкових декларацій та податкових 

розрахунків за різними видами податків та зборів. 

Вміти: 

 використовувати основні положення Податкового кодексу України, 

інших законодавчих та нормативних актів, які регламентують порядок ведення 

податкового обліку та складання звітності на підприємстві при вирішенні 

стереотипних, евристичних та діагностичних завдань; 

 пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкового і 

бухгалтерського обліку; 

 вести податковий облік різних податків, зборів та обов’язкових 

платежів; 

 складати первинні документи, податкові регістри та податкову 

звітність; 

 розраховувати суму податкових зобов’язань за різними податками, 

зборами, обов’язковими платежами 

 

Розподіл кредитів та навчального часу за видами занять 

Вид роботи Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Годин Кредитів Годин Кредитів 

Лекційні заняття, год 16 0,53 4 0,13 

Практичні (семінарські) заняття, год 32 1,07 8 0,27 

Всього аудиторних, год 48 1,6 12 0,4 

Самостійна робота, год 72 2,4 108 3,6 

Загальний обсяг, год 120 4 120 4 

 

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального 

процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість 

набутих знань і умінь. 

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, 

поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування 
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навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння 

вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час 

позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній 

професійній діяльності. 

Розрізняють види (самостійна робота, яка забезпечує підготовку до 

аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; пошуково-

аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на підприємствах та в 

організаціях, участь у тренінгах) та форми (самостійне опрацювання або 

вивчення теоретичного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка до 

контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю; письмове 

оформлення звітів з лабораторних робіт; підготовка до модульних та 

семестрових контролів; підготовка рефератів тощо) самостійної роботи 

студента. 

Самостійна робота з дисципліни «Облік та звітність в оподаткуванні» 

передбачена навчальним планом підготовки студентів спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування». Вона спрямована на досягнення поставленої мети через 

виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені далі. 

 

1. Самостійна робота студентів  

Зміст роботи 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Опрацьовування лекційного матеріалу 17 8 

Підготовка до практичних  занять  17 10 

Самостійне вивчення тем та питань, які не 

викладаються на лекційних заняттях  19 80 

Виконання індивідуального завдання: реферату 19 - 

Інші види самостійної роботи  10 

Разом 72 108 

 

 

2. Програма курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» 

Тема 1. Загальні принципи організації податкового обліку в Україні. 

Тема 2. Податковий облік та податкова звітність. 
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Тема 3. Облік та звітність з податку на додану вартість. 

Тема 4. Облік та звітність з податку на прибуток підприємств. 

Тема 5. Облік та звітність з податку з доходів фізичних осіб та єдиного 

соціального внеску. 

Тема 6. Податковий облік та звітність за спрощеною системою 

оподаткування. 

Тема 7. Податковий облік та звітність за платою за землю. 

Тема 8. Податковий облік та звітність з інших податків, зборів й 

обов’язкових платежів. 

 

3. Індивідуальні завдання 

3.1. Реферат (денна форма навчання) 

Індивідуальне завдання є однією з форм СРС, яка передбачає створення 

умов для повної реалізації творчих можливостей студента, застосування 

набутих знань на практиці. 

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні» є однією з основних складових самостійної роботи студента, 

яка призначена для закріплення теоретичних знань і набуття практичних 

навичок впровадження, використання та організації інформаційних систем і 

технологій обліку підприємствах. Індивідуальне завдання виконується 

студентом самостійно з наданням при необхідності консультацій викладачем.  

Індивідуальне завдання для студентів денної форми навчання передбачає 

підготовку наданого викладачем завдання, письмового огляду літературних 

джерел, виконання наукового дослідження та підготовку доповіді на семінарі, 

роботу в командах з розв’язування поставленої проблематики, з якої 

складається звіт, також розв’язок практичних індивідуальних тестових завдань 

з відповідним аналізом і висновками.  

Теми для написання реферату: 

1. Предмет, об’єкти, метод і методичні прийоми податкового обліку.  

Платники, об’єкти, база і ставки податку на додану вартість. 
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2. Первинний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

Аналітичний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

Синтетичний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

3. Порядок та правила ведення обліку з податку на додану вартість. 

Методика складання, терміни подання декларації та сплати податку на 

додану вартість. 

4. Платники, об’єкти, ставки та організація податкового обліку податку на 

прибуток. 

5. Облік доходів, що враховуються / не враховуються при оподаткуванні 

прибутку платника податку.  

6. Облік витрат, що враховуються / не враховуються при оподаткуванні 

прибутку платника податку.  

7. Облік оподаткування неприбуткових установ та окремих пільгових 

платників податку на прибуток. 

8. Розрахунок амортизації та її вплив на оподаткування підприємства. 

9. Методика розрахунку прибутку в бухгалтерському та податковому 

обліку.  

10. Методика складання, терміни подання декларації та сплати податку на 

прибуток. Відповідальність працівників за нарахування та сплату 

податків. 

11. Податок на доходи фізичних осіб: сутність, платники та порядок 

утримання. 

12. Податкова соціальна пільга: сутність та правила застосування. 

13. Особливості застосування податкової соціальної пільги для різних 

категорій фізичних осіб. 

14. Доходи фізичних осіб як додаткові блага та їх оподаткування. 

15. Податкова звітність з податку з доходів фізичних осіб: побудова та 

особливості складання. 

16. Сутність спрощеної системи оподаткування. Особливості визнання 

доходів суб’єктів господарювання, що обрали спрощену систему 
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оподаткування. 

17. Особливості розрахунку єдиного податку за групами платників. 

Податкова звітність з єдиного податку: побудова та особливості 

складання. 

18. Правові підстави землекористування в Україні. Сутність плати за землю 

та її форми. 

19. База оподаткування, ставки та порядок обчислення акцизного податку. 

Податкова звітність з акцизного податку: побудова та особливості 

складання. 

20. Податковий облік та звітність митних операцій. 

21. Податковий облік та звітність з екологічного податку. 

22. Податковий облік та звітність зі збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу. 

23. Податковий облік та звітність зі збору на розвиток виноградарства, 

садівництва та хмелярства. 

24. Податковий облік та звітність зі збору за спеціальне використання води. 

25. Податковий облік та звітність з плати за користування надрами. 

26. Податковий облік та звітність туристичного збору. 

27. Податковий облік та звітність зі збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

 

3.2. Контрольна робота (заочна форма навчання) 

Виконання контрольних завдань (робіт) є однією з форм СРС, яка 

передбачає створення умов для повної реалізації творчих можливостей 

студента, застосування набутих знань на практиці. 

Виконання контрольних завдань з дисципліни «Облік та звітність в 

оподаткуванні» є однією з основних складових самостійної роботи студента 

заочної та дистанційної форми навчання, яка призначена для закріплення 

теоретичних знань і набуття практичних навичок стосовно методології ведення 

податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових 
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платежів на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових 

форм. 

Контрольна робота виконується студентом самостійно з наданням при 

необхідності консультацій викладачем.  

Мета роботи – закріпити знання студентів за розділами курсу, розвити 

навички оволодіння методологією ведення податкового обліку та звітності. 

Контрольна робота складається з освітлення теоретичних питань та 

практичних завдань за варіантом студента, за темами, які запропоновані у 

«Методичних вказівках для виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік 

і звітність в оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

 

4. Тести для контролю з навчальної дисципліни  

 

1. Хто виступає платником податку на додану вартість? 

 а) особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує 

роботи; 

 б) особа, у якої обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт та 

послуг протягом останніх 12-ти місяців перевищував 1 млн грн; 

 в) суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються певною 

підприємницькою діяльністю; 

 г) особа, у якої обсяг її оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт 

та послуг протягом останніх 12-ти місяців перевищував 300 тис грн.  

  

2. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ оплата вартості державних 

платних послуг? 

а) в окремих випадках;  

б) так, оскільки надаються послуги;  

в) ні, не є об’єктом оподаткування;  

г) немає правильної відповіді.  
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3. Як часто платники податку на додану вартість звітуються 

податковим органам? 

 а) щомісячно платники зобов’язані подавати податковим органам податкові 

декларації; 

 б) вирішує сам платник ПДВ; 

в) усі платники щоквартально зобов’язані звітуватись податковим органам; 

 г) це залежить від податкового періоду. 

 

4. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період 

місяць, то в який термін проводиться сплата в бюджет нарахованих сум 

ПДВ? 

а) до 10 числа місяця наступного за звітним; 

б) не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним; 

в) не пізніше 20 числа поточного місяця; 

г) немає правильної відповіді. 

 

5. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період 

місяць, то в який термін необхідно подавати податковому органу 

податкову декларацію? 

а) не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним; 

б) не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним; 

в) не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним; 

г) немає правильної відповіді. 

 

6. Документом, що засвідчує право на одержання податкового 

кредиту, є: 

а) рахунок-фактура; 

б) розрахунок експортного відшкодування; 

в) податкова накладна; 
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г) Декларація з ПДВ; 

д) платіжне доручення. 

 

7. ПДВ є непрямим податком, який включається в ціну товару, що 

являє собою: 

а) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва; 

б) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях надання послуг; 

в) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва, 

надання послуг або після митного оформлення. 

 

8. Назвіть об’єкт оподаткування, що використовується для 

обчислення ПДВ: 

а) собівартість виробленої продукції; 

б) вартість продукції, відвантаженої покупцям; 

в) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір; 

г) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ; 

д) прибуток від реалізації продукції. 

 

9. Що є базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів? 

а) собівартість товарів, які реалізуються (відвантажуються) покупцю; 

б) вартість відвантажених товарів; 

в) договірна вартість, визначена за вільними або державними цінами з 

урахуванням акцизного збору з підакцизних товарів, інших податків і зборів, 

що входять у ціну цих товарів; 

г) договірна вартість, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів, 

крім акцизного податку, інших податків і зборів, що входять у ціну цих товарів. 

 

10. Які ставки податку на додану вартість діють на сучасному етапі? 

а) 20 % і 22 %. 

б) 15 % і 30 %. 
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в) 20 % і 0 %. 

г) 20 %, 7 % і 0 % 

 

11. Нульова ставка податку на додану вартість застосовується у 

відношенні: 

а) до імпортованих товарів; 

б) до експортованих товарів; 

в) до товарів, робіт і послуг, виконаних вітчизняним суб’єктом 

підприємницької діяльності. 

 

12. Назвіть операції з продажу товарів, що звільнені від ПДВ: 

а) продаж продуктів дитячого харчування; 

в) продаж путівок для санаторно-курортного лікування громадян; 

г) продаж путівок для лікування дітей; 

д) продаж лікарських засобів, завезених на територію України; 

е) продаж імпортованих лікарських препаратів. 

 

13. Податкова накладна ─ це... 

а) звітний податковий документ, що заповнюється в момент виникнення 

податкового зобов’язання; 

б) розрахунковий документ, засвідчений уповноваженою особою; 

в) звітний податковий документ, що підтверджує виникнення податкового 

обов’язку і права на податковий кредит. 

 

14. В якому випадку платник податку на додану вартість може не 

виписувати податкову накладну? 

а) виписується податкова накладна при кожному продажу товарів; 

б) вирішує сам платник ПДВ; 

в) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 20 грн; 

г) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 25 грн. 



15 

 

 

 15. Податковий кредит ─ це ... 

а) суми ПДВ, сплачені постачальникам у податковому періоді, за одержану 

сировину, матеріали та послуги; 

б) суми ПДВ, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у 

зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до складу 

валових витрат виробництва та обігу; 

в) суми ПДВ, сплачені постачальникам у звітному періоді у зв’язку із 

придбанням товарів (робіт та послуг) і повністю відшкодовуються платнику 

податку із державного бюджету. 

 

16. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску, розміщення 

та продажу за кошти цінних паперів, які випущені Нацбанком України, 

Мінфіном України, суб’єктами підприємницької діяльності? 

а) так; 

б) ні; 

в) є в окремих випадках; 

г) немає правильної відповіді. 

 

17. Податкове зобов’язання відповідно до Закону України «Про 

податок на додану вартість» ─ це: 

а) сума податку, яка підлягає сплаті в бюджет; 

б) сума податку, яку платник зобов’язаний сплатити в бюджет як доплату 

внаслідок проведеного перерахунку; 

в) загальна сума податку, яка отримана (нарахована) платником податку в 

податковому періоді; 

г) немає правильної відповіді. 

 

18. Податковий період ─ це ... 

а) період, протягом якого платник здійснював підприємницьку діяльність; 
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б) період, за який платник податку зобов’язаний проводити розрахунки 

податку та сплачувати його до бюджету; 

в) період, протягом якого платник ПДВ відвантажував покупцям продукцію, 

виконував роботи та надавав послуги; 

г) немає правильної відповіді. 

  

19. Що є базою оподаткування ПДВ при ввезенні в Україну 

імпортних товарів ? 

а) митна вартість товарів; 

б) договірна (контрактна) вартість імпортних товарів; 

в) митна вартість з урахуванням сплачених сум мита, митних зборів, а з 

підакцизних товарів ─ і суми акцизного збору; 

г) немає правильної відповіді. 

 

20. Як розраховується сума ПДВ з виручки від реалізації продукції? 

а) потрібно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 100 %; 

б) потрібно суму виручки помножити на ставку ПДВ ─ 20 %; 

в) необхідно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 120 %; 

г) немає правильної відповіді. 

 

21. Чи обкладаються податком на додану вартість обороти з продажу 

товарів на експорт за іноземну валюту? 

а) ні, не підлягають оподаткуванню; 

б) в окремих випадках оподатковуються; 

в) так, оподатковуються за нульовою ставкою; 

г) немає правильної відповіді. 

  

22. Платник ПДВ відвантажив покупцю товари 20 лютого поточного 

року (згідно з договором, підписаним 10 лютого), а грошові кошти 
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надійшли на розрахунковий рахунок 15 березня. Яка дата виникнення 

податкового зобов’язання? 

а) дата надходження грошових коштів на поточний рахунок платника ПДВ, 

тобто 15 березня; 

б) дата відвантаження товарів покупцю, тобто 20 лютого; 

в) дата оформлення договору на поставку товарів; 

г) немає правильної відповіді. 

  

23. Як часто платники податку на додану вартість звітують 

податковим органам? 

а) щомісячно платники зобов’язані подавати податковим органам податкові 

декларації; 

б) вирішує сам платник ПДВ; 

в) усі платники щоквартально зобов’язані звітувати податковим органам; 

г) періодом є календарний місяць, а у випадках, особливо визначених ПКУ  

календарний квартал; 

д) це залежить від податкового періоду. 

  

24. Якщо у платника ПДВ податковий період квартал, то в який 

термін він зобов’язаний сплачувати в бюджет нараховані суми ПДВ? 

а) щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом; 

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

в) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

г) немає правильної відповіді. 

 

25. Платник несвоєчасно сплатив до бюджету ПДВ. Які дії податкової 

інспекції? 

а) необхідно нарахувати штраф 200 % від суми, що несвоєчасно сплачена; 
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б) необхідно нарахувати штраф 200 % та пеню 0,3 % за кожний день 

прострочення; 

в) потрібно нарахувати пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ; 

г) немає правильної відповіді. 

 

26. Яку відповідальність несуть платники ПДВ за несвоєчасну здачу 

податковій інспекції податкової декларації? 

а) нараховується пеня згідно з чинним податковим законодавством; 

б) сплачують штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, що нарахована відповідно 

до податкової декларації; 

в) сплачують штраф у подвійному розмірі від суми ПДВ, що нарахована 

згідно з податковою декларацією; 

г) немає правильної відповіді. 

 

27. За ставкою 0 % оподатковуються ПДВ операції з: 

а) ввезення товарів (робіт, послуг) на митну територію України; 

б) безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів науковим 

установам та науковим організаціям, ВНЗ; 

в) поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, які 

розміщені на території України у зонах митного контролю; 

г) поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і 

слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти; 

д) правильної відповіді немає. 

 

28. За ставкою 20 % оподатковуються ПДВ операції з: 

а) поставки переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою 

сільськогосподарськими товаровиробниками; 

б) передачі майна у фінансовий лізинг; 

в) передачі майна на зберігання (відповідальне зберігання), а також у лізинг 

(оренду); 
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г) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування; 

д) правильної відповіді немає. 

 

29. Звітними періодами з ПДВ є: 

а) календарний місяць, календарний квартал, календарний рік незалежно від 

обсягів оподатковуваних операцій платника; 

б) календарний квартал, півріччя, три квартали, рік; 

в) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягу 

оподатковуваних операцій платника; 

г) правильної відповіді немає. 

 

30. Датою виникнення податкових зобов’язань під час здійснення 

операцій із продажу товарів (робіт, послуг) є: 

а) дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 

платника податку або дата оприбуткування коштів у касі платника податку; 

б) дата відвантаження товарів або дата оформлення документа, що засвідчує 

факт виконання робіт (послуг) платником ПДВ; 

в) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається 

будь-яка з подій, що сталася раніше: зарахування коштів від покупця або 

відвантаження товарів. 

 

31. Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників з: 

а) поставки товарів (послуг) на митній території України; 

б) передачі майна в оперативну оренду; 

в) емісії, розміщення у будь-які форми управління і продажу за кошти цінних 

паперів, що випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності; 

г) правильної відповіді немає. 

 

32. Не дозволяється зарахування до податкового кредиту витрат: 

а) що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями; 
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б) пов’язаних з придбанням товарів, вартість яких не належить до складу 

валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації; 

в) у разі коли товари, виготовлені або придбані, частково використовуються в 

оподатковуваних операціях, а частково ні; 

г) правильної відповіді немає. 

 

33. Звітним документом із ПДВ є: 

а) акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; 

б) видаткова накладна; 

в) податкова накладна; 

г) податкова декларація з ПДВ; 

д) правильної відповіді немає. 

 

34. Які податки є прямими? 

а) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру 

податку для кожного платника; 

б) ті, які спочатку встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб 

держави в доходах, а потім цю суму розподіляють між територіальними 

одиницями та платниками; 

в) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх розмір залежить 

від масштабів об’єкта оподаткування. 

  

35. Платниками податку на прибуток є: 

а)  підприємства й організації ─ юридичні особи; 

б) державне казначейство; 

в) НБУ, нерезиденти, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

г ) відособлені підрозділи, що становлять окремий баланс. 

  

36. Об’єктом оподатковування прибутку підприємств  є: 

а) прибуток; 
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б) собівартість; 

в) дохід; 

г) чистий прибуток. 

 

37. Від податку на прибуток звільняються: 

а) виграші в державні речові лотереї; 

б) доходи неприбуткових організацій; 

в) прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими 

організаціями інвалідів; 

г) прибуток державних підприємств. 

  

38. Суми податку на прибуток зараховуються: 

а) до державного бюджету; 

б) пропорційно: до місцевого і державного бюджетів; 

в) до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника 

податків; 

г) до спеціальних фондів. 

 

39. Доходи платника податку на прибуток ─ це ... 

а) загальна сума доходу платника податку, одержана від реалізації продукції 

основного виробництва; 

б) виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та доходи від 

позареалізаційних операцій; 

в) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, 

отриманого протягом звітного періоду; 

г) немає правильної відповіді. 

 

40. Чи входять до складу доходів платника податку доходи від 

бартерних операцій? 

а) ні; 
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б) в окремих випадках; 

в) так; 

г) немає правильної відповіді. 

 

41. Чи слід відносити до складу доходів платника суми безповоротної 

фінансової допомоги, а також вартість товарів, одержаних без оплати їх 

вартості? 

а) ні; 

б) в окремих випадках; 

в) так; 

г) немає правильної відповіді. 

 

42. Що таке скоригований дохід? 

а) це дохід, зменшений на суму нарахованого податку на додану вартість та 

акцизного збору; 

б) це дохід, зменшений на суму валових витрат за звітний період; 

в) це дохід, зменшений на суми, які підлягають виключенню з доходу з 

метою оподаткування; 

г) це дохід, зменшений на суму витрат, пов’язаних із випуском та реалізацією 

продукції. 

 

43. Платник податку на прибуток не зареєстрований як платник 

податку на додану вартість. Куди необхідно відносити суми ПДВ, сплачені 

постачальникам за сировину, матеріали, вартість яких входить до складу 

валових витрат платника? 

а) на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток; 

б) на розрахунки з бюджетом, тобто такі суми ПДВ підлягають 

відшкодуванню з державного бюджету; 

в) до складу витрат платника звітного періоду; 

г) немає правильної відповіді. 
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44. Як визначається прибуток, який підлягає оподаткуванню? 

а) з доходу потрібно відняти ПДВ, акцизний збір і витрати платника за 

звітний період; 

б) це різниця між доходами і витратами платника за звітний період; 

в) це різниця між скоригованим доходом і витратами та амортизаційними 

відрахуваннями; 

г) немає правильної відповіді. 

 

45. Назвіть джерело сплати податку на прибуток: 

а) собівартість продукції; 

б)сума отриманого прибутку; 

в)чистий прибуток; 

г) виручка від реалізації продукції; 

д) податковий кредит; 

е) кошти резервного фонду підприємства. 

 

46. Назвіть показники, яких достатньо для обчислення суми податку 

па прибуток: 

а) прибуток підприємства; 

б)чистий прибуток; 

в) сума валових витрат; 

г) сума нарахованих амортизаційних відрахувань; 

д) скоригований валовий дохід; 

е) визначена ставка податку на прибуток. 

 

47. Який термін подачі податкової звітності у податкові органи 

платниками податку на прибуток? 

а) щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

б) щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 
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в) щоквартально не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом; 

г) немає правильної відповіді. 

 

48. Чи в усіх випадках накладається фінансова санкція на платника 

при встановленні неправильного обчислення податку на прибуток? 

а) так, у всіх випадках, оскільки встановлено порушення чинного 

податкового законодавства; 

б) в окремих випадках фінансова санкція може не накладатися; 

в) це вирішує сам перевіряючий, який виявив порушення обчислення податку 

на прибуток; 

г) немає правильної відповіді. 

 

49. Платниками податку на прибуток підприємств є: 

а) суб’єкти господарювання України  юридичні особи, які проводять 

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

б) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 

12 календарних місяців перевищує 300 000 грн; 

в) фізичні чи юридичні особи, які є платниками єдиного податку; 

г) правильної відповіді немає. 

 

50. Об’єктом обкладання податком на прибуток є: 

а) сума балансового прибутку платника податку; 

б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку 

товарно-матеріальних цінностей; 

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого 

валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних 

відрахувань; 

г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку різниці між валовим 

доходом та валовими витратами звітного періоду; 
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д) правильної відповіді немає. 

 

51. Перерахування попередньої оплати за товари, вартість яких 

входять до складу витрат, на суму 30 тис. грн відображаються в 

податковому обліку за умови наявності податкової накладної таким 

чином: 

а) витрати  30 тис. грн, податковий кредит  5 тис. грн; 

б) витрати  25 тис. грн, податковий кредит  5 тис. грн; 

в) витрати  30 тис. грн, податковий кредит  6 тис. грн; 

г) витрати  25 тис. грн., податковий кредит  6 тис. грн; 

д) правильної відповіді немає. 

  

52. Отримання попередньої оплати за товари, що реалізуються 

платником податку на суму 30 тис. грн, відображається в податковому 

обліку таким чином: 

а) валовий дохід  30 тис. грн, податкове зобов’язання  5 тис. грн; 

б)валовий дохід  25 тис. грн, податкове зобов’язання  5 тис. грн; 

в)валовий дохід  30 тис. грн, податкове зобов’язання  6 тис. грн; 

г) валовий дохід  25 тис. грн, податкове зобов’язання  6 тис. грн; 

д) правильної відповіді немає. 

 

53.  Амортизації підлягають витрати з: 

а) придбання товарів і запасів для забезпечення господарської діяльності 

підприємства; 

б) придбання основних фондів та нематеріальних активів виробничого 

призначення; 

в) нарахування заробітної плати робітникам підприємства; 

г) придбання основних фондів та нематеріальних активів невиробничого 

призначення; 
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д)  правильної відповіді немає. 

 

54. Амортизація в оподаткуванні прибутку підприємств ─ це: 

а) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлення основних 

фондів на зменшення скоригованого прибутку платника податку; 

б) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлення основних 

фондів на собівартість продукції; 

в) поступове збільшення доходу платника податку на суму зносу основних 

засобів і нематеріальних активів; 

г) правильні відповіді: а, в; 

д) правильної відповіді немає. 

 

55. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є: 

а) календарні місяць, квартал; 

б) календарні квартал, рік; 

в) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік; 

г) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягів 

оподатковуваних операцій платника податку; 

д) правильної відповіді немає. 

  

56. Податок на прибуток підприємств за другий квартал звітного 

року підлягає перерахуванню: 

а) до 30 червня; 

б) до 30 липня; 

в) до 9 серпня; 

г) до 19 серпня; 

д) правильної відповіді немає. 
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57. Оприбуткування токарного верстата, загальною вартістю 240000 

грн, згідно з договором купівлі-продажу, відбивається в податковому 

обліку таким чином:  

а) витрати ─ 200 000 грн, податковий кредит ─ 40 000 грн; 

б) витрати ─ 200 000 грн, податковий кредит не виникає; 

в) витрати не виникають, податковий кредит ─ 40 000 грн; 

г) витрати ─ 240 000 грн, податкові зобов’язання ─ 40 000 грн; 

д) правильної відповіді немає. 

 

58. Витрати підприємства на ремонт, реконструкцію, модернізацію та 

інші поліпшення основних фондів входять до складу витрат у розмірі: 

а) у повному обсязі; 

б) не більше 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року; 

в) не більше 2 % фонду оплати праці звітного періоду (кварталу); 

г) не більше 10 % балансової вартості 1 та 2  4 груп основних фондів на 

початок звітного періоду; 

д) правильної відповіді немає. 

 

59. Який метод нарахування амортизації заборонено 

використовувати для визначення амортизації основних засобів з метою 

оподаткування? 

а) прямолінійний; 

б) зменшення залишкової вартості; 

в) прискореного зменшення залишкової вартості; 

г) виробничий. 

 

60. На які групи основних засобів амортизація не нараховується? 

а) 4 (машини та обладнання); 

б) 1(земельні ділянки) та 13( природні ресурси); 

в) 3 (будівлі і споруди); 
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г) 5 (транспортні засоби). 

 

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

формі заробітної плати? 

а) нарахована заробітна плата, зменшена на суму військового збору та 

податкової соціальної пільги за її наявності; 

б) загальна сума нарахованої заробітної плати; 

в) нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального 

внеску; 

г) нарахована заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної 

пільги за її наявності. 

 

62. Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову 

соціальну пільгу, якщо дохід не перевищує суми: 

а) місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 

січня звітного податкового року; 

б) місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 

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

в) 10-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 

1 січня звітного податкового року; 

г) 15-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи.  

 

63. В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна 

пільга? 

а) 50 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року; 

б) 150 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року; 

в) 200 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року; 
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г) 100 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 1 січня звітного податкового року. 

 

64. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для 

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

а) 120 % суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину; 

б) 100 % суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину; 

в) 150 % суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину; 

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

 

65. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для 

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

або опікуном, піклувальником? 

а) 150 % суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 

років; 

б) 120 % суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 

років; 

в) 200 % суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 

років; 

г) 100 % суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 

років. 

 

66. Вкажіть строки сплати податку на доходи фізичних осіб: 

а) сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу; 

б) протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу; 

в) протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку 

подання Податкового розрахунку; 

г) протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу. 

 

67. Вкажіть строки сплати податку на доходи фізичних осіб: 
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а) сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу; 

б) протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу 

в) протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку 

подання Податкового розрахунку; 

г) протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу. 

 

68. У межах якої мінімальної величини обчислюється Єдиний 

соціальний внесок? 

а) 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; 

б) 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; 

в) мінімальної заробітної плати, що діє в місяці, за який нараховують 

заробітну плату; 

г) мінімальної заробітної плати, збільшеної на коефіцієнт 1,4. 

 

69. Який порядок сплати єдиного податку для платників четвертої 

групи? 

а) щороку до 1 лютого поточного року; 

б) щоквартально протягом 30 календарних днів, наступних за звітним 

кварталом, у розмірі квартальної суми; 

в) щомісяця протягом 30 календарних днів у розмірі третини квартальної 

суми; 

г) щомісяця рівними частинами. 

 

70. Яку суму єдиного соціального внеску необхідно сплатити 

підприємству, якщо фонд оплати праці працівників за звітний місяць 

становить 540 000 грн? 

а) 200 826,00 грн; 

б) 199 800,00 грн; 

в) 45 414,00 грн; 

г) 118 800,00 грн. 
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71. Хто є платником акцизного збору? 

а) особи, які виготовляють і реалізують підакцизні товари, ввозять імпортні 

підакцизні товари; 

б) підприємства та організації різних форм власності, які реалізують 

підакцизні товари; 

в) суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються господарською 

діяльністю; 

г) немає правильної відповіді. 

 

72. Суми акцизного збору зараховуються: 

а) до Державного бюджету; 

б) до місцевого бюджету; 

в) до Державного і місцевого бюджету; 

г) немає правильної відповіді. 

  

73. У чому можуть бути встановлені ставки акцизного збору? 

а) у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру 

бази оподаткування; 

б) як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази 

оподаткування; 

в) у процентах до вартості у відпускних цінах, в євро, а також у гривнях з 

одиниці реалізованих товарів; 

г) немає правильної відповіді. 

 

74. Який порядок включення в ціну підакцизного товару податку на 

додану вартість та акцизного збору? 

а) спочатку в ціну включається податок на додану вартість заставкою 20 %, а 

після цього акцизний збір за відповідною ставкою; 



32 

 

б) спочатку в ціну включається акцизний збір за відповідною ставкою, а 

після цього ПДВ за ставкою 20 %; 

в) у ціну товару вже входить ПДВ, тому слід включити тільки акцизний збір 

за відповідною ставкою; 

г)  немає правильної відповіді. 

 

75. Як нарахувати акцизний збір, якщо ставка акцизу встановлена в 

євро? 

а) необхідно кількість реалізованих товарів (л, кг, шт.) помножити на ставку 

акцизного збору в євро; 

б) реалізацію підакцизних товарів у натуральному виразі помножити на 

ставку акцизного збору і на курс євро; 

в) необхідно вартість реалізованих товарів помножити на ставку акцизного 

збору в євро і на курс євро; 

г) немає правильної відповіді. 

 

76. Підприємство отримало виручку від реалізації підакцизного 

товару. Як обчислити акцизний збір і податок на додану вартість? 

а) спочатку з виручки обчислюємо акцизний збір. Після цього з виручки за 

винятком акцизного збору обчислюємо ПДВ; 

б) з виручки обчислюється ПДВ. Після цього з виручки, за винятком ПДВ, 

вираховується акцизний збір; 

в) оскільки товар підакцизний, необхідно за відповідною ставкою вирахувати 

акцизний збір із суми одержаної виручки; 

г) немає правильної відповіді. 

  

77. Які терміни сплати акцизного збору в бюджет з оборотів від 

реалізації лікеро-горілчаних виробів? 

а) щодекадно до 15 числа місяця, наступного за звітним; 

б) раз на місяць до 20 числа місяця, наступного за звітним; 
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в) кожен день за обігом; 

г) немає правильної відповіді. 

 

78. У платника акцизного збору середньомісячна сума від реалізації 

підакцизних товарів становила 18.0 тис. грн. Які строки сплати акцизного 

збору в бюджет? 

а) щодекадно  15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізації за кожну 

декаду; 

б) щомісячно  15 числа місяця, наступного за звітним; 

в) щоквартально  15 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

г) немає правильної відповіді. 

 

79. Підприємство торгівлі закупило лікеро-горілчані вироби у лікеро-

горілчаного заводу з метою подальшої реалізації. Хто буде сплачувати 

акцизний збір до бюджету? 

а) підприємство-покупець; 

б) безпосередні покупці лікеро-горілчаних виробів; 

в) лікеро-горілчаний завод; 

г) немає правильної відповіді. 

  

80. Виробник підакцизних товарів реалізував підакцизні товари 

іноземній фірмі (тобто за кордон) за іноземну валюту. Чи потрібно 

обчислювати акцизний збір? 

а) так; 

б) ні; 

в) в окремих випадках; 

г)  немає правильної відповіді. 

 

81. Підприємство закупило підакцизні товари на суму 50,0 тис. грн з 

метою виробництва інших підакцизних товарів. Фактично використано на 
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зазначену ціль закуплених товарів на суму 40,0 тис. грн, а інші ─ 

реалізовано населенню. Що буде базою оподаткування акцизним збором? 

а) немає бази для оподаткування акцизним збором; 

б) вартість закуплених підакцизних товарів; 

в) вартість підакцизних товарів, які реалізовані населенню; 

г) вартість підакцизних товарів, які використані для виробництва інших 

підакцизних товарів. 

 

82. Чи буде нараховуватись акцизний збір при ввезенні імпортної 

кави, шоколаду та шоколадних виробів? 

а) ні; 

б) в окремих випадках; 

в) так; 

г) немає правильної відповіді. 

 

83. На які підакцизні товари встановлені марки акцизного збору? 

а) пиво, легкові автомобілі; 

б) на всі підакцизні товари; 

в) лікеро-горілчані напої та тютюнові вироби; 

г) тютюнові вироби. 

 

84.  Чи підлягають маркуванню марками акцизного збору імпортні 

тютюнові вироби, що ввозяться в Україну? 

а) ні; 

б) в окремих випадках; 

в) так; 

г) немає правильної відповіді. 

  

85. Хто має право купувати марки акцизного збору? 

а) покупець підакцизних товарів; 
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б) продавець підакцизних токарів; 

в) виробник підакцизних товарів; 

г) немає правильної відповіді. 

  

86. Під час перевірки правильності розрахунку і сплати акцизного 

збору інспектор звертає увагу на: 

а)  правильність визначення оподатковуваного обороту; 

б) правомірність використаних пільг; 

в) правильність розрахунку ПДВ та акцизного збору на імпортовані товари; 

г) своєчасність сплати акцизного збору; 

д) правильні відповіді а, в, г; 

є) правильні відповіді а  г. 

 

87. Акцизний збір класифікується як: 

а) прямий; 

б) внутрішній непрямий; 

в) універсальний непрямий; 

г)  місцевий прямий; 

д)  індивідуальний непрямий. 

  

88. Платниками акцизного збору є: 

а) імпортери підакцизних товарів; 

б) експортери підакцизних товарів; 

в) покупці підакцизних товарів. 

  

89. Оборот із реалізації підакцизних товарів визначається як: 

а) митна вартість з урахуванням ПДВ; 

б) митна вартість без урахування ПДВ та акцизного збору; 

в) митна вартість без урахування акцизного збору. 
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90. Ставки акцизного збору: 

а)  прогресивні; 

б) регресивні; 

в) пропорційні. 

  

91. Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до обороту з 

продажу: 

а) для експортованих товарів; 

б) для товарів, що реалізуються за вільними цінами; 

в) для товарів, що передаються на зберігання; 

г) немає правильної відповіді. 

 

92. Акцизний збір не справляється під час реалізації підакцизних 

товарів (продукції): 

а)  на експорт за іноземну валюту; 

б) кінцевому споживачу; 

в) за бартерними контрактами. 

 

93. Яку суму акцизного податку по сигаретах підприємство повинно 

сплатити до бюджету, якщо за розрахунками сума податку становить  

25 000 грн, а мінімальне податкове зобов’язання – 24 000 грн? 

а) 24 000 грн; 

б) 25 000 грн; 

в) 49 000 грн; 

г) 1 000 грн. 

  

94. Що є базою оподаткування під час обчислення акцизного податку 

із застосуванням адвалорних ставок? 

а) вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, 

та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України; 
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б) вартість виробленої на митній території України продукції ; 

в) величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму або в 

інших натуральних показниках; 

г) вартість виробленої на митній території України продукції та величина 

продукції, визначена в натуральних показниках. 

 

95. Що є базою оподаткування під час обчислення акцизного податку 

із застосуванням специфічних ставок? 

а) вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України; 

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

в) величина продукції, визначена в натуральних показниках; 

г) вартість реалізованого товару виробленого на митній території України, 

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