
Перелік питань до іспиту з дисципліни «Податкове право» 

 

1. Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права 

України. 
2. Адміністративний арешт. Поняття і обставини застосування 

адміністративного арешту. Порядок застосування адміністративного 

арешту 

3. Порядок продажу активів і забезпечення інтересів кредиторів 
4. Порядок встановлення та набрання чинності податковим 

законодавством. 

5. Підстави застосування санкцій за Законом України від 21 грудня 2000 
р. 

6. Термін позивної давності та граничні терміни позивної давності. 

7. Поняття та система податкового законодавства. 

8. Види юридичної відповідальності, які застосовуються до суб'єктів 
платників податків за податкові правопорушення. 

9. Порядок визначення податкового зобов'язання платника податка 

Податкова декларація. 
10. Структурна побудова нормативних актів з податків. 

11. Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, визначення 

податкового боргу та оскарження рішень контролюючих органів за 

Законом України від 21 грудня 2000 року. 
12. Пеня. Порядок нарахування, призупинення строків; закінчення строків 

пені та їх розмір. 

13. Основні вимоги і умови ефективної ролі податків. Функції податків. 
14. Порядок продажу активів і забезпечення інтересів кредиторів. 

15. Порядок застосування адміністративного арешту активів. Функції 

податкового керуючого щодо виконання рішень про арешт активів. 

Підстави призупинення адміністративного арешту. 
16. Поняття податку, ознаки та місце і доходах бюджету. 

17. Термін позивної давності та граничні терміни позивної давності. 

18. Способи забезпечення сплати податкового зобов'язання платника 
податків. 

19. Поняття прямих та непрямих податків. їх особливості.  

20. Порядок визначення податкового зобов'язання платника податка 

Податкова декларація. 
21. Основні напрямки податкової політики України. 

22. Податкові правовідносини, їх основні особливості. Виникнення, зміна 

та припинення податкових правовідносин. 

23. Пеня. Порядок нарахування, призупинення строків; закінчення строків 
пені та їх розмір. 

24. Оскарження рішень податкових органів. 

25. Суб'єкти та учасники податкових правовідносин, їх права та обов'язки.  



26. Порядок застосування адміністративного арешту активів. Функції 

податкового керуючого щодо виконання рішень про арешт активів. 

Підстави призупинення адміністративного арешту. 

27. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового 
боргу. 

28. Види податків та зборів до бюджету за Законом України від 18 лютого 

1997 року „Про систему оподаткування" 

29. Способи забезпечення сплати податкового зобов'язання платника 
податків. 

30. Виконавці рішення про адміністративний арешт. Оскарження рішень 

щодо адміністративного арешту. 
31. Поняття системи оподаткування та принципи її побудови. 

32. Основні напрямки податкової політики України. 

33. Продаж активів, цю перебувають у податковій заставі.   

34. Характеристика податку з прибутку підприємств за Законом України 
„Про оподаткування прибутку підприємств". 

35. Оскарження рішень податкових органів. 

36. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника 
податків. 

37. Характерні особливості нарахування амортизації основних фондів та 

нематеріальних активів. 

38. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового 
боргу. 

39. Порядок продажу активів і забезпечення інтересів кредиторів. 

40. Правила ведення податкового обліку за податком на прибуток 
підприємств/ Податковий період. 

41. Виконавці рішення про адміністративний арешт. Оскарження рішень 

щодо адміністративного арешту. 

42. Термін позивної давності та граничні терміни позивної давності. 
43. Податкове право і податкове законодавство (поняття, співвідношення). 

44. Продаж активів, цю перебувають у податковій заставі.   

45. Порядок визначення податкового зобов'язання платника податка 
Податкова декларація. 

46. Оподаткування прибутку страхових організацій та спільної діяльності 

за Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».  

47. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника 
податків. 

48. Порядок продажу активів і забезпечення інтересів кредиторів 

49. Оподаткування операцій у банківській діяльності та операцій з 

іноземною валютою. 
50. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.  

51. Термін позивної давності та граничні терміни позивної давності. 

52. Порядок оподаткування податком з прибутку доходів нерезидентів та 
прибутку від виконання довгострокових контрактів. 

53. Місцеві податки і збори. Характеристика і правова природа. 



54. Порядок визначення податкового зобов'язання платника податка 

Податкова декларація. 

55. Оподаткування неприбуткових установ і організацій. Пільги з податку 

з прибутку підприємств. 
56. Комунальний податок та податок з реклами; порядок нарахування. 

57. Пеня. Порядок нарахування, призупинення строків; закінчення строків 

пені та їх розмір. 

58. Характеристика податку на додану вартість за Законом України від 3 
квітня 1997 року зі змінами і доповненнями. 

59. Мито. Його види та порядок нарахування. Характерні особливості 

мита. Його відмінності від податку. 
60. Порядок застосування адміністративного арешту активів. Функції 

податкового керуючого щодо виконання рішень про арешт активів. 

Підстави призупинення адміністративного арешту. 

61. Операції, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість 
і операції, звільнені від оподаткування цим податком. 

62. Порядок стягнення митних зборів. 

63. Способи забезпечення сплати податкового зобов'язання платника 
податків. 

64. Порядок нарахування і сплати податку на додану вартість з імпорту і 

експорту товарів за чинним законодавством. 

65. Поняття податкового зобов’язання, податкового боргу, примусового 
стягнення.  

66. Основні напрямки податкової політики України. 

67. Комунальний податок та податок з реклами; порядок нарахування. 
68. Податкове повідомлення і податкова вимога (поняття і механізм 

застосування). 

69. Оскарження рішень податкових органів. 

70. Мито. Його види та порядок нарахування. Характерні особливості 
мита. Його відмінності від податку. 

71. Конфлікт інтересів та податкові роз'яснення. 

72. Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового 
боргу. 

73. Порядок стягнення митних зборів. 

74. Контроль за правильністю нарахування і сплати податків та інших, 

обов'язкових платежів. Права і функції контролюючих органів за 
Законом. 

75. Виконавці рішення про адміністративний арешт. Оскарження рішень 

щодо адміністративного арешту. 

76. Поняття податкового зобов’язання, податкового боргу, примусового 
стягнення.  

77. Податкова застава. Виникнення права податкової застави; реєстрація; 

узгодження операцій з активами; призупинення податкової застави 
згідно з Законом України від 21 грудня 2000 р. 

78. Продаж активів, цю перебувають у податковій заставі.   



79. Податкове повідомлення і податкова вимога (поняття і механізм 

застосування). 

80. Адміністративний арешт. Поняття і обставини застосування 

адміністративного арешту. Порядок застосування адміністративного 
арешту. 

81. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника 

податків. 

82. Конфлікт інтересів та податкові роз'яснення. 
83. Підстави застосування санкцій за Законом України від 21 грудня 2000 

р. 

84. Порядок продажу активів і забезпечення інтересів кредиторів. 
85. Контроль за правильністю нарахування і сплати податків та інших, 

обов'язкових платежів. Права і функції контролюючих органів за 

Законом. 

86. Види юридичної відповідальності, які застосовуються до суб'єктів 
платників податків за податкові правопорушення. 

87. Термін позивної давності та граничні терміни позивної давності. 

88. Податкова застава. Виникнення права податкової застави; реєстрація; 
узгодження операцій з активами; призупинення податкової застави 

згідно з Законом України від 21 грудня 2000 р. 

89. Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, визначення 

податкового боргу та оскарження рішень контролюючих органів за 
Законом України від 21 грудня 2000 року. 

90. Порядок визначення податкового зобов'язання платника податка 

Податкова декларація. 


