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Питання до заліку з  дисципліни «Податкове право» 
 
1. Поняття, предмет, метод податкового права. 
2. Принципи податкового права. 
3. Зміст податкових відносин. 
4. Джерела податкового права. 
5. Загальна характеристика податку: поняття, передумови виникнення. 
6. Елементи податку. 
7. Сутність податкової системи. 
8. Принципи ефективної системи оподаткування. 
9. Вимоги до податкової системи. 
10. Історія виникнення податків. 
11. Передумови виникнення податків. 
12. Значення регалій для становлення податкових відносин. 
13. Поняття та значення «Десятини». 
14. Ким і коли було введено термін «податок». 
15. Функції податку. 
16. Поняття податкової політики. 
17. Співвідношення понять «податок», «збір», «мито». 
18. Відмінність податку від інших обов’язкових платежів. 
19. Види податків. 
20. Правове становище податкових органів. 
21. Державна податкова служба. 
22. Державна податкова адміністрація. 
23. Функції органів ДПС. 
24. Критерії виконання своїх обов’язків працівниками ДПС відповідно до Наказу 

Головного управління державної служби «Про затвердження Загальних правил 
поведінки державного службовця». 

25. Критерії виконання своїх обов’язків працівниками ДПС відповідно до «Кодексу 
честі працівника ДПС України».  

26. Критерії виконання своїх обов’язків працівниками ДПС відповідно до «Кодексу 
професійної етики працівника державної податкової служби України». 

27. Податкова міліція. 
28. Загальна характеристика ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб». 
29. Платники податку з доходів фізичних осіб. 
30. Об’єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб. 
31. Ставка оподаткування податку з доходів фізичних осіб. 
32. Податкові пільги податку з доходів фізичних осіб. 
33. Встановлення, зміна та скасування податків. 
34. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів). 
35. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів. 
36. Права  платників  податків і зборів (обов'язкових платежів). 
37. Відповідальність  платників  податків  і   зборів (обов'язкових  платежів)  за 

порушення податкових законів. 
38. Загальнодержавні  податки  і  збори (обов'язкові платежі). 
39. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі). 
40. Платники податку на прибуток підприємств і організацій. 
41. Об'єкт оподаткування і порядок обчислення оподатковуваного прибутку 

підприємств і організацій. 
42. Збір за парковку автомобілів; 
43. Ринковий збір; 
44. Збір за видачу ордера на квартиру; 



45. Збір з власників собак; 
46. Курортний збір; 
47. Збір за участь у бігах на іподромі; 
48. Збір за виграш на бігах; 
49. Збір з осіб, які беруть  участь  у  грі  на  тоталізаторі  на іподромі; 
50. Податок з реклами; 
51. Збір за право використання місцевої символіки; 
52. Збір за право проведення кіно- і телезйомок; 
53. Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; 
54. Комунальний податок; 

 
 


