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Теми 1-2 

 

1. Господарські організації – це: 

А) юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, 

комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ЦКУ, а також інші юридичні 

особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом 

порядку; 

Б) юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України; 

В) фізичні особи – підприємці та юридичні особи, створені відповідно до Цивільного 

кодексу України, а також неприбуткові організації та установи, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. Суб’єктами мікропідприємництва є: 

А) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - 

підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України; 

Б) юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 

не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України; 

В) виключно фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 

особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний 

рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України; 

Г) немає правильної відповіді. 

3. Перевагами загальної системи оподаткування є: 

А) відсутність обмежень у видах діяльності; 

Б) відсутність обмежень обсягу доходу та кількості працівників; 

В) можливість авансової сплати податку на прибуток; 

Г) немає правильної відповіді. 

4. Істотними недоліками загальної системи оподаткування є: 

А) складність адміністрування (більш суворі вимоги до ведення обліку та складання 

звітності); 

Б) не високе податкове навантаження, особливо при наявності найманих працівників; 

В) не обов’язкова реєстрація платником ПДВ при перевищенні обороту в 1000 000 грн. за 

12 місяців; 

Г) високе податкове навантаження. 

5. Перевагами спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних осіб-

підприємців є: 

А) простота нарахування єдиного податку; 

Б) сплата платником єдиного податку низки податків і обов’язкових платежів; 

В) не високе податкове навантаження, особливо при наявності найманих працівників; 

Г) не велика кількість податків, але високе податкове навантаження. 

6. Обмеження у видах діяльності платників на загальній системі оподаткування 

діють: 

А) за окремими видами діяльності (за умови отримання відповідних дозвільних 

документів); 

Б) за відповідними законодавчими актами; 



В) в обсягах отриманих доходів від окремих видів діяльності; 

Г) усі відповіді неправильні. 

7. Обмеження у видах діяльності платників на спрощеній системі оподаткування 

діють: 

А) за окремими видами діяльності (за умови отримання відповідних дозвільних 

документів); 

Б) відповідно до п.291.5 ПКУ; 

В) в обсягах отриманих доходів від окремих видів діяльності; 

Г) усі відповіді неправильні. 

8. Обмеження в обсягах доходу платників на загальній системі оподаткування: 

А) діють і вони передбачені відповідними нормами ПКУ; 

Б) відсутні; 

В) залежать від виду діяльності платника податків, що оподатковується на загальній 

системі оподаткування; 

Г) розмір доходу не повинен перевищувати 500 млн. грн. 

9. Обмеження в середньообліковій чисельності працівників для платників на 

загальній системі оподаткування: 

А) діють і вони передбачені відповідними нормами ПКУ; 

Б) відсутні; 

В) залежать від виду діяльності платника податків, що оподатковується на загальній 

системі оподаткування; 

Г) установлені критерії по видах діяльності стосовно використання пільг. 

10. Обмеження у формі розрахунків з контрагентами для платників на загальній 

системі оподаткування: 

А) відсутні; 

Б) діють і вони передбачені відповідними нормами ПКУ; 

В) передбачена тільки грошова (готівкова, безготівкова); 

Г) діють тільки на товарно-обмінні операції. 

11. Cільськогосподарське підприємство, яке хоче вибрати спеціальний режим 

оподаткування – ЄП: 

А) не може здійснювати декілька видів економічної діяльності різного характеру; 

Б) може здійснювати лише основний, другорядний види економічної діяльності; 

В) може здійснювати декілька видів економічної діяльності різного характеру, але для їх 

класифікації визначаються: основний, другорядний та допоміжний види економічної 

діяльності; 

Г) немає правильної відповіді. 

12. Види діяльності сільськогосподарських підприємств, що з метою оподаткування 

єдиним податком належать до основного виду діяльності: 

А) діяльність, дохід якої від продажу сільськогосподарської продукції власного 

виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми 

валового доходу; 

Б) діяльність, дохід якої від продажу сільськогосподарської продукції власного 

виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 % загальної суми 

валового доходу; 

В) діяльність, дохід якої від продажу сільськогосподарської продукції власного 

виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 80 % загальної суми 

валового доходу; 

Г) діяльність, дохід якої від продажу сільськогосподарської продукції власного 

виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 25 % загальної суми 

валового доходу. 

13. Сільськогосподарські підприємства, основною діяльністю яких є виробництво 

та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, 



диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та закритих водоймах), 

хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім 

виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки): 

А) не можуть застосовувати спеціальний режим оподаткування; 

Б) оподатковуються на загальних засадах; 

В) можуть застосовувати спеціальний режим оподаткування; 

Г) немає правильної відповіді. 

14. Строк подачі платниками ЄП до податкових органів податкових декларацій з 

єдиного податку, розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва та 

відомостей (довідку) про наявність земельних ділянок: 

А) щороку до 20 лютого станом на 1 січня поточного року; 

Б) щороку до 20 квітня станом на 1 січня поточного року; 

В) щороку до 20 липня станом на 1 січня поточного року; 

Г) щороку до 20 січня станом на 1 січня поточного року. 

15. Умови, за яких сільгосппідприємство може стати платником єдиного податку: 

А) частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або більше 75%; 

Б) частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або більше 50%; 

В) частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або більше 25%; 

Г) частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний)рік дорівнює або більше 15%. 

16. Платниками єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники, які 

утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення мають 

право зареєструватися: 

А) в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за 

попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх 

утворенні, дорівнює або перевищує 50 відсотків; 

Б) в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за 

попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх 

утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

В) в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за 

попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх 

утворенні, дорівнює або перевищує 15 відсотків; 

Г) в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за 

попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх 

утворенні, дорівнює або перевищує 25 відсотків. 

17. Об’єктом оподаткування єдиного податку (4 група) є: 

А) площа земельної ділянки, що перебуває у власності сільськогосподарського 

товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди; 

Б) площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), 

що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в 

користування, у тому числі на умовах оренди; 

В) площа земельної ділянки та/або земель водного фонду що перебуває у власності 

сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на 

умовах оренди; 

Г) правильна відповідь а, в. 

18. Ставки єдиного  податку для земель водного фонду: 

А) 1,15; 

Б) 2,09; 



В) 2,43; 

Г) 1,03. 

19. Ставки єдиного податку для багаторічних насаджень (крім багаторічних 

насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях): 

А) 0,15; 

Б) 0,09; 

В) 0,49; 

Г) 0,03. 

20. Операції з ввезення в митному режимі імпорту зернових культур товарних 

позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 

1206 згідно з УКТ ЗЕД підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою: 

А) 17 %; 

Б) 20 %; 

В) 0 %; 

Г) 6 %. 

 

Теми 3-5 

  

1. Дохід від операції за довгостроковим контрактом визначається: 

А) розрахунковим методом з урахування ступеня завершення робіт; 

Б) касовим методом, із врахуванням сум грошових коштів, що оприбутковані в касу 

виконавця чи на його поточний рахунок; 

В) методом нарахування, за документально підтвердженими фактами передачі права 

власності; 

Г) гібридним методом (по першій події). 

2. Датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість 

виконавця довгострокових договорів (контрактів) є: 

А) дата фактичної передачі ним результатів робіт за такими договорами (контрактами), 

що підтверджується документально - актами виконаних робіт; 

Б) дата оплати результатів робіт за такими договорами (контрактами), що підтверджується 

документально – виписками банку; 

В) дата «першої події», що сталася; 

Г) відсутня правильна відповідь. 

3. Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з 

договорів (контрактів), визначених довгостроковими є: 

А) дата перерахування коштів на поточні рахунки виконавця; 

Б) дата «першої події»; 

В) дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами 

виконаних робіт) за такими договорами (контрактами); 

Г) відсутня правильна відповідь. 

4. Платниками податку, які мають пільгу, при виконанні будівельно-монтажних 

робіт з доступного житла є: 

А) лише забудовники, що безпосередньо здійснюють будівельно-монтажні роботи; 

Б) забудовники та визначені виконавцями регіональної цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла у відповідному регіоні (вказані у паспорті такої програми) 

і безпосередньо здійснюють будівельно-монтажні роботи; 

В) лише визначені виконавцями регіональної цільової програми будівництва (придбання) 

доступного житла у відповідному регіоні (вказані у паспорті такої програми); 

Г) відсутня правильна відповідь. 

5. Податком на додану вартість операції з поставки об’єктів житлової нерухомості: 

А) оподатковуються усі операції поставки об’єктів житлової нерухомості; 

Б) всі операції поставки об’єктів житлової нерухомості звільняються від оподаткування; 



В) оподатковуються виключно операції з першої поставки об’єктів житлової нерухомості; 

Г) відсутня правильна відповідь. 

6. Ставка податку на прибуток, якою оподатковується прибуток, отриманий від 

реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання? 

А) з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2017 року включно – 0 відсотків; 

Б) з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року включно – 8 відсотків; 

В) з 1 січня 2023 року – 16 відсотків; 

Г) усі відповіді правильні. 

7. При ввезенні в митному режимі імпорту на митну територію України 

устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться 

суб’єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів? 

А) з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно звільняються від оподаткування 

ввізним митом, за умови, що зазначені товари не є підакцизними; виготовлені не більше 

трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у 

використанні; не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні; 

Б) з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, звільняються від оподаткування 

ввізним митом, без будь-яких умов;  

В) оподатковуються ввізним митом, при ввезенні в митному режимі імпорту на митну 

територію України все устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що 

ввозяться суб’єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів; 

Г) відсутня правильна відповідь. 

8. Базою оподаткування податком на додану вартість в експедитора при наданні 

транспортно-експедиторських послуг є: 

А) вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода експедитора) та 

вартість послуг з перевезення за умови, що перевізник є платником ПДВ; 

Б) тільки вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода 

експедитора); 

В) тільки вартість послуг з перевезення, за умови, що перевізник є платником ПДВ; 

Г) немає правильної відповіді. 

9. Якщо перевізник не є платником податку на додану вартість, то експедитор при 

наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику: 

А) збільшує базу оподаткування ПДВ; 

Б) не збільшує базу оподаткування ПДВ; 

В) збільшує базу оподаткування ПДВ при будь-яких умовах; 

Г) відсутня правильна відповідь. 

10. Дата, на яку в експедитора виникають податкові зобов'язання з ПДВ при наданні 

транспортно-експедиторських послуг, що надаються в межах виконання договорів 

перевезення вантажів митною територією України: 

А) при отриманні коштів від замовника, що підтверджують факт здійснення перевезення 

для замовника; 

Б) за датою оформлення документів, що підтверджують факт здійснення перевезення для 

замовника; 

В) при отриманні коштів від замовника чи за датою оформлення документів, що 

підтверджують факт здійснення перевезення для замовника, залежно від того, яка з цих 

подій відбулася раніше; 

Г) немає правильної відповіді. 

11. Базою оподаткування податком на додану вартість у перевізника та інших 

учасників транспортно-експедиторської діяльності, що надають послуги, які є 

допоміжними в транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, 

перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг є: 

А) загальна вартість послуг, визначена за звичайною ціною; 

Б) договірна вартість послуг; 



В) договірна вартість послуг перевезення, для інших учасників перевезення - договірна 

вартість допоміжних у транспортній діяльності послуг; 

Г) митна вартість. 

12. Датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість у 

перевізника та інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, що 

надають послуги, які є допоміжними в транспортній діяльності, є дата: 

А) отримання коштів від експедитора чи дата оформлення документів, що підтверджують 

факт надання послуг, які є допоміжними в транспортній діяльності, залежно від того, яка з 

цих подій відбулася раніше; 

Б) дата отримання податкової накладної від перевізника; 

В) дата отримання грошових коштів від експедитора; 

Г) дата оформлення документів, що підтверджують факт надання послуг, які є 

допоміжними у транспортній діяльності. 

13. Право на формування податкового кредиту в експедитора виникає: 

А) на підставі первинного документа, що підтверджує понесені ним витрати, пов’язані з 

його господарською діяльністю; 

Б) за отриманою податковою накладною від перевізника; 

В) при перерахуванні коштів перевізнику чи за датою оформлення документів, що 

підтверджують факт надання послуг; 

Г) тільки при отриманні грошових коштів від експедитора. 

14. При міжнародному перевезенні вантажів до всього маршруту перевезення чи 

лише до відрізку маршруту в межах митної території України застосовується 

нульова ставка ПДВ: 

А) лише до відрізку маршруту в межах митної території України; 

Б) по всьому маршруту перевезення вантажів у цілому за умови, що таке перевезення 

здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом; 

В) не застосовується по всьому маршруту перевезення вантажів у цілому; 

Г) немає правильної відповіді. 

15. Датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість в 

експедитора-резидента при наданні транспортно-експедиторських послуг, що 

надаються в межах виконання договорів міжнародного перевезення вантажів, є: 

А) дата отримання коштів від замовника міжнародного перевезення; 

Б) дата оформлення документів, що підтверджують факт здійснення міжнародного 

перевезення для замовника; 

В) дата отримання коштів від замовника міжнародного перевезення чи дата оформлення 

документів, що підтверджують факт здійснення міжнародного перевезення для замовника, 

залежно від того, яка з цих подій відбулася раніше; 

Г) немає правильної відповіді. 

16. У разі, коли транзитне перевезення вантажів здійснюється безпосередньо самим 

експедитором без залучення інших учасників транспортно-експедиторської 

діяльності, застосування податкової пільги здійснюється: 

А) експедитором до вартості наданих послуг у межах договорів транзитного перевезення 

вантажів та до самих транспортно-експедиторських послуг; 

Б) перевізником (резидентом) до вартості наданих послуг у межах договорів транзитного 

перевезення вантажів та до самих транспортно-експедиторських послуг; 

В) всіма учасниками надання послуг транзитного перевезення вантажів; 

Г) перевізником (нерезидентом) до вартості наданих послуг у межах договорів 

транзитного перевезення вантажів та до самих транспортно-експедиторських послуг. 

17. У турагента об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 

А) виручка від реалізації туристичної послуги; 

Б) комісійна винагорода; 

В) отримання грошових котів на поточний рахунок; 



Г) правильна відповідь а, б. 

18. У туроператора об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 

А) виручка від реалізації туристичної послуги; 

Б) комісійна винагорода; 

В) отримання грошових котів на поточний рахунок; 

Г) правильна відповідь а, б. 

19. Дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у туристичного оператора є: 

А) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника 

податку як оплата послуг, що підлягають постачанню; 

Б) дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку; 

В) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника 

податку як оплата послуг, що підлягають постачанню або дата оформлення документа, що 

засвідчує факт постачання послуг платником податку; 

Г) немає правильної відповіді. 

20. У разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного 

продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на 

території України база оподаткування ПДВ розраховується як: 

А) різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) 

та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання 

(створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги); 

Б) вартість поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги); 

В) вартість витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання 

(створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги); 

Г) немає правильної відповіді. 

21. Доходом турагента від надання туристичних послуг є: 

А) сума винагороди за агентськими договорами; 

Б) кошти, що надійшли від замовника в рамках агентського договору; 

В) транзитні кошти; 

Г) немає правильної відповіді. 

 

Теми 6-8 

 

1. До елементів податкового механізму регулювання діяльності банків відносять: 

А) форми (законодавча, податкове адміністрування, обов’язковий аудит); 

Б) інструменти (податки, податкові пільги, страхові резерви, штрафи); 

В) правильна відповідь а) та б); 

Г) немає правильної відповіді. 

2. Національний банк здійснює розподіл прибутку у такому співвідношенні: 

А) 60 відсотків прибутку до розподілу спрямовується до загальних резервів та інших 

резервів Національного банку та 40 відсотків прибутку до розподілу перераховується до 

Державного бюджету України наступного за звітним року; 

Б) 50 відсотків прибутку до розподілу спрямовується до загальних резервів та інших 

резервів Національного банку та 50 відсотків прибутку до розподілу перераховується до 

Державного бюджету України наступного за звітним року; 

В) 40 відсотків прибутку до розподілу спрямовується до загальних резервів та інших 

резервів Національного банку та 60 відсотків прибутку до розподілу перераховується до 

Державного бюджету України наступного за звітним року; 

Г) немає правильної відповіді. 

3. Від оподаткування ПДВ звільняються такі банківські операції: 

А) з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними 

особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності - приватними підприємствами та 



іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке 

було звернено стягнення; 

Б) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, 

розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, управління 

коштами та цінними паперами, доручення, надання, управління та відступлення вимоги за 

фінансовими кредитами, кредитних гарантій та банківських поручительств; 

В) поставки послуг; 

Г) усі відповіді правильні. 

4. До доходу банку не включаються і не підлягають оподаткуванню кошти: 

А) залучені у депозит (вклад) або на інші строкові чи довірчі рахунки; 

Б) отримані за розрахунково-касове обслуговування; 

В) отримані за продані товари; 

Г) немає правильної відповіді. 

5. Кошти страхового резерву спрямовуються на: 

А) на відшкодування заборгованості, яка визначена безнадійною; 

Б) на відшкодування поточної заборгованості; 

В) на виплату процентів за депозитними рахунками; 

Г) на придбання основних засобів. 

6. Банки сплачують: 

А) податок на прибуток; 

Б) єдиний податок; 

В) екологічний податок; 

Г) усі відповіді правильні. 

7. Податкове регулювання банківської діяльності - це 

А) цілеспрямований комплексний процес використання засобів та інструментів впливу 

податкової політики на банківську діяльність з метою стимулювання чи стримування 

надання банківських послуг для отримання позитивних соціально-економічних 

результатів; 

Б) інструменти впливу податкової політики на банківську діяльність; 

В) цілеспрямований комплексний процес використання засобів на банківську діяльність з 

метою стимулювання надання банківських послуг для отримання позитивних соціально-

економічних результатів; 

Г) немає правильної відповіді. 

8. До банківських операцій застосовується ставка з ПДВ у розмірі: 

А) 16%; 

Б) 20%; 

В) 5%; 

Г) 18%. 

9. Банк виступає податковим агентом: 

А) за результатами власної фінансово- господарської діяльності; 

Б) при виплатах за рахунок учасника фонду банківського управління; 

В) при виплаті нерезиденту іншим нерезидентом, зарахованих на рахунок, відкритий 

таким нерезидентом у банку-резиденті; 

Г) усі відповіді правильні. 

10. У ломбардів не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість: 

А) передання майна в заставу та його повернення; 

Б) реалізація заставного майна; 

В) надання грошових коштів під позику; 

Г) відсотки. 

11. У ломбардів об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 

А) передання майна в заставу та його повернення; 

Б) реалізація заставного майна; 



В) надання грошових коштів під позику; 

Г) відсотки. 

12. Для цілей оподаткування під доходом від страхової діяльності розуміється сума 

доходів страхової компанії, нарахована протягом звітного періоду, у тому числі (але 

не виключно) у вигляді: 

А) страхових внесків; 

Б) інвестиційного доходу; 

В) курсових різниць; 

Г) кредиту. 

13. До витрат страхової компанії належать: 

А) аквізиційні витрати; 

Б) суми винагород та тантьємі; 

В) сплата ліцензій; 

Г) податок на прибуток. 

14. При отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового 

страхування життя ставки податку на прибуток установлюються у таких розмірах: 

А) 0%; 

Б) 3%; 

В) 15%; 

Г) 18%. 

15. Умови, при яких цінні папери вважаються біржовими: 

А) цінні папери мають бути допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі; 

Б) інформація про цінні папери розміщується на веб-сайті фондової біржі; 

В) інформація про цінні папери подається до органів Державної фіскальної служби; 

Г) цінні папери можуть бути допущені до обігу хоча б на будь-якій біржі. 

16. Суб’єкт господарювання фінансовий результат за операціями з цінними 

паперами, що перебувають на фондовій біржі визначає: 

А) окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не 

перебувають в обігу на фондовій біржі; 

Б) разом з фінансовим результатом за операціями з цінними паперами, що не перебувають 

в обігу на фондовій біржі; 

В) по факту нарахування відсотків; 

Г) немає правильної відповіді. 

17.Сума від’ємного значення фінансового результату за операціями з цінних паперів, 

які є біржовими: 

А) переноситься у зменшення загального фінансового результату в наступних звітних 

періодах до повного погашення; 

Б) переноситься у зменшення загального фінансового результату в наступних звітних 

періодах лише протягом 180 днів з моменту виникнення; 

В) переноситься у зменшення загального фінансового результату в наступних звітних 

періодах лише протягом 365 днів з моменту виникнення; 

Г) переноситься у зменшення загального фінансового результату в наступних звітних 

періодах лише протягом 1095 днів з моменту виникнення. 

18. Податкова політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності - це: 

А) політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг 

пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному 

зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні; 

Б) сукупність державних заходів, спрямованих на зміцнення доходної частини державного 

бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов 

макроекономічної стабілізації; 

В) система дій та заходів держави, які здійснюються з метою розвитку національної 

економіки з урахуванням впливу світових тенденцій і внутрішньої економічної 



кон’юнктури, що втілюється через механізм оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності; 

Г) діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими 

країнами, на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній 

економіці. 

19. Завданнями податкової політики у сфері зовнішньо-економічної діяльності є: 

А) забезпечення стабільного обмінного курсу грошової одиниці; 

Б) стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій до пріоритетних галузей 

реального сектора економіки країни; 

В) забезпечення потреб внутрішнього ринку; 

Г) забезпечення захисту економічних інтересів держави. 

20. Імпорт - це митний режим відповідно до якого: 

А) іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на 

імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються 

для вільного обігу на митній території України; 

Б) українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України 

без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення; 

В) іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для 

конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим 

звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до 

завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в 

результаті їх використання; 

Г) іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

21. Переробка на митній території – це митний режим, відповідно до якого: 

А) іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на 

імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються 

для вільного обігу на митній території України; 

Б) українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України 

без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення; 

В) іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без 

застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

за умови подальшого реекспорту продуктів переробки; 

Г) іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

22. Експорт – це митний режим, відповідно до якого: 

А) іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на 

імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються 

для вільного обігу на митній території України; 

Б) українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України 

без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення; 

В) іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без 

застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

за умови подальшого реекспорту продуктів переробки; 

Г) іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 



23. До товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, 

застосовується: 

А) умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану 

вартість та акцизним податком при дотриманні вимог та обмежень, установлених главою 

23 Митного кодексу України; 

Б) умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану 

вартість та акцизним податком при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 

23 Митного кодексу України; 

В) оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість та акцизним податком при 

дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу України; 

Г) немає правильної відповіді. 

24. До товарів, поміщених у митний режим транзит, застосовується: 

А) умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану 

вартість та акцизним податком при дотриманні  вимог та обмежень, установлених главою 

17 Митного кодексу України; 

Б) умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану 

вартість та акцизним податком при дотриманні вимог та обмежень, установлених главою 

17 Митного кодексу України; 

В) оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість та акцизним податком при 

дотриманні вимог та обмежень, установлених главою 17 Митного кодексу України; 

Г) немає правильної відповіді. 

25. При використанні митного режиму тимчасове ввезення при оподаткуванні 

товарів податком на додану вартість застосовується: 

А) умовне повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від 

оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень главою 18 Митного кодексу 

України; 

Б) тільки умовне часткове звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та 

обмежень главою 18 Митного кодексу України; 

В) тільки умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та 

обмежень главою 18 Митного кодексу України; 

Г) немає правильної відповіді. 

26. При використанні митного режиму безмитна торгівля оподаткування податком 

на додану вартість з операцій з вивезення товарів з митної території України 

сплачується ПДВ за ставкою: 

А) 0 %; 

Б) 20%; 

В) 7%; 

Г) 0% та 7% 

27. Ввезення давальницької сировини в митному режимі переробки на митній 

території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними 

платежами, якими є: 

А) мито, податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів 

(продукції) та акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції); 

Б) мито, податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів 

(продукції) та акцизний податок із  ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції), єдиний збір; 

В) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) 

та акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції); 

Г) мито, податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів 

(продукції) єдиний збір. 



 

28. Митний режим переробки на митній території завершується шляхом: 

А) реекспорту готової продукції, яка була виготовлена з давальницької сировини 

нерезидента чи поміщення її в інший митний режим; 

Б) реімпорту готової продукції, яка була виготовлена з давальницької сировини 

нерезидента чи поміщення її в інший митний режим; 

В) імпорту готової продукції, яка була виготовлена з давальницької сировини нерезидента 

чи поміщення її в інший митний режим; 

Г) експорту готової продукції, яка була виготовлена з давальницької сировини 

нерезидента чи поміщення її в інший митний режим. 

 

Теми 9-11 

 

1. Розмір долі іноземного інвестора в статутному капіталі підприємства, яка дає 

право на статус підприємства з іноземною інвестицією складає: 

А) 5%; 

Б) 10%; 

В) не менше 75%; 

Г) більше 50%. 

2. Постійне представництво – це: 

А) суб’єкт господарювання, що здійснює свою діяльність від імені та за рахунок іноземної 

компанії; 

Б) не юридична особа, що не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх 

випадках діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, 

зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством 

України; 

В) юридична особа зареєстрована в Україні, що здійснює представництво іноземної 

компанії в Україні; 

Г) місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки 

природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце 

видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки 

товарів. 

3. Представництво іноземної компанії, що не має статусу постійного представництва 

нараховує та сплачує до бюджету податки у випадку: 

А) якщо здійснює господарську діяльність; 

Б) якщо результатом його підприємницької діяльності є прибуток; 

В) якщо він отримує кошти від головної компанії для здійснення своєї діяльності; 

Г) у разі нарахування та виплат заробітних плат своїм найманим працівникам. 

4. Особливістю оподаткування діяльності підприємств з іноземною інвестицією та 

постійних представництв є те, що: 

А) вони звільнені від сплати податку на прибуток; 

Б) вони не оподатковуються податком на додану вартість; 

В) вони не є платниками податків в України; 

Г) вони оподатковуються в загальному порядку. 

5. До дивідендів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження в Україні 

застосовується ставка податку на прибуток у розмірі: 

А) 18% ; 

Б) 15%; 

В) 5%; 

Г) 30%. 

 



6. До доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських 

зобов’язань застосовується ставка податку на прибуток нерезидентів у розмірі: 

А) 18%; 

Б) 15%; 

В) 5%; 

Г) 30%. 

7. Доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на 

державні цінні папери або облігації місцевих позик: 

А) підлягають оподаткуванню; 

Б) не підлягають оподаткуванню; 

В) ці доходи оподатковуються залежно від валюти виплати процентів або доходу 

(дисконту) державні цінні папери або облігації місцевих позик; 

Г) вони не оподатковуються, якщо між емітентом - Україною та країною нерезидента 

укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. 

8. У разі виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами 

резидента застосовується ставка податку на прибуток у розмірі: 

А) 18%; 

Б) 20%; 

В) 5%; 

Г) 30%. 

9. Фізичні особи нерезиденти України, що отримують дохід із джерелом їх 

походження в Україні сплачують податки до бюджету: 

А) вони не є платниками податків; 

Б) вони сплачують усі податки та збори; 

В) податок на доходи фізичних осіб; 

Г) усе залежить від їх резидентності та наявності міжнародних договорів, укладених 

Україною про уникнення подвійного оподаткування. 

10. Винагорода, що одержується нерезидентом іншої країни у зв'язку з роботою за 

наймом, яка здійснюється в Україні, оподатковується тільки у країні резидентства у 

випадку, якщо: 

А) одержувач виконує роботу в Україні протягом періоду або періодів, що не 

перевищують у сукупності 183 календарних дні упродовж календарного року; 

Б) винагорода сплачується наймачем або від його імені, який не є резидентом України; 

В) витрати зі сплати винагород не мають постійного представництва або постійної бази, 

які наймач має в Україні; 

Г) будь-якому випадку при її отримані в Україні. 

11. Види діяльності, які фізична особа-підприємець платник 3 групи єдиного податку 

має право здійснювати: 

А) оптова торгівля непродовольчими товарами; 

Б) аудиторські послуги; 

В) послуги з надання в оренду земельних ділянок площею понад 0,2 га; 

Г) послуги з інформатизації. 

12. Види діяльності, які фізична особа-підприємець платник 1 групи єдиного податку 

має право здійснювати: 

А) будівельні послуги; 

Б) діяльність у сфері ресторанного господарства ; 

В) послуги з надання в оренду житлових приміщень загальною площею понад 100 кв. м; 

Г) роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках. 

13. Група платників єдиного податку, що має право обрати фізична особа-

підприємець, яка здійснює господарську діяльність з ремонту автотранспортних 

засобів та надає зазначені послуги: 

А) 1 група; 



Б) 2 група; 

В) 3 група; 

Г) 4 група. 

14. Строк сплати єдиного податку фізичною особою-підприємцем третьої групи: 

А) протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації 

за податковий (звітний) квартал; 

Б) протягом 20 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації 

за податковий (звітний) квартал; 

В) протягом 5 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал; 

Г) протягом 20 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації 

за податковий (звітний) місяць. 

15. Строк сплати єдиного податку фізичною особою-підприємцем першої та другої 

груп: 

А) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 10 числа (включно) поточного 

місяця; 

Б) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 05 числа (включно) поточного місяця; 

В) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця; 

Г) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 30 числа (включно) поточного місяця. 

16. Відповідальність, що передбачена для платників єдиного податку фізичних осіб-

підприємців за несвоєчасну сплату авансового внеску єдиного податку: 

А) накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником 

єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України; 

Б) накладення штрафу в розмірі 10 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником 

єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України; 

В) накладення штрафу в розмірі 30 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником 

єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України; 

Г) накладення штрафу в розмірі 20 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником 

єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України. 

17. Об’єктом оподаткування фізичної особи-підприємця на загальній системі 

оподаткування є: 

А) чистий оподатковуваний дохід; 

Б) чистий дохід; 

В) тільки дохід; 

Г) немає правильної відповіді. 

18. Види діяльності, що має право здійснювати юридична особа – платник 3 групи 

єдиного податку: 

А) обмін іноземної валюти; 

Б) аудиторські послуги; 

В) послуги з надання в оренду нежитлових приміщень; 

Г) видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у 

тому числі органогенного утворення. 

19. Дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які 

попередні (звітні) періоди: 

А) не включається до доходу юридичної особи-платника єдиного податку; 

Б) включається тільки на 50 % до доходу юридичної особи-платника єдиного податку; 

В) включається повністю; 

Г) немає правильної відповіді. 

20. До складу доходу юридичної особи – платника єдиного податку не включаються: 

А) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника 

єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 



Б) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, установлених ПКУ, та 

суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що 

повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів; 

В) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших 

платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ; 

Г) немає правильної відповіді. 

21. Датою отримання доходу юридичної особи – платником єдиного податку, якщо 

торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з 

використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, 

виражених у грошовій одиниці України, вважається: 

А) дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, 

виражених у грошовій одиниці України; 

Б) дата придбання таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, 

виражених у грошовій одиниці України; 

В) дата сплати за такі жетони, картки та/або інші замінники грошових знаків, виражених у 

грошовій одиниці України; 

Г) немає правильної відповіді. 

22. Датою отримання юридичною особою – платником єдиного податку доходу – за 

умови здійснення торгівлі товарами або надання послуг з використанням 

торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає 

наявності реєстратора 

розрахункових операцій вважається: 

А) дата продажу товарів або надання послуг з використанням торговельних автоматів; 

Б) дата оприбуткування в такі торговельні апарати та/або подібного обладнання грошової 

виручки; 

В) дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової 

виручки; 

Г) немає правильної відповіді. 

23. Дохід юридичної особи – платника єдиного податку – від продажу земельної 

ділянки визначається як: 

А) сума доходу, отриманого внаслідок продажу земельної ділянки; 

Б) позитивна різниця між сумою доходу, отриманого внаслідок продажу земельної 

ділянки, та сумою витрат, пов’язаних із купівлею такої земельної ділянки; 

В) сума витрат, пов’язаних із купівлею такої земельної ділянки; 

Г) немає правильної відповіді. 

24. Строк подачі податкової декларації платника єдиного податку – юридичної 

особи: 

А) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року; 

Б) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу; 

В) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу; 

Г) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу. 

 


