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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» вивчається 

студентами денної та заочної форми навчання згідно з навчальним 

планом.  

Мета дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» полягає у 

формуванні сучасної системи знань з теорії і практики ведення 

податкового обліку та підготовки податкової звітності за даними 

бухгалтерського обліку. 

Завдання дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»: 

1) вивчення теоретичних та організаційних основ податкової 

системи України, нормативного регулювання обліку в системі 

оподаткування вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності; 

2) засвоєння основних принципів організації та ведення 

бухгалтерського обліку з метою нарахування податків,  зборів та 

єдиного соціального внеску; 

3) вивчення порядку обчислення та сплати податків, зборів та 

єдиного соціального внеску; 

4) набуття практичних навичок документального оформлення 

операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, зборів і 

єдиного соціального внеску; 

5) ознайомлення з методикою складання і порядком подання 

основних звітних форм підприємств-платників податків та єдиного 

соціального внеску з питань розрахунків по податках і зборах до 

бюджету та позабюджетних фондів. 

Предмет навчальної дисципліни – фінансово-господарська 

діяльність суб’єктів господарювання та її результати.  

Після опанування дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні», студенти повинні знати:  

� основи податкового і митного законодавства, законодавства 

щодо адміністрування єдиного соціального внеску;  

� принципи організації та ведення бухгалтерського обліку з 

метою нарахування податків,  зборів та єдиного внеску;  

� методику нарахування (обчислення) податків, зборів та 

єдиного соціального внеску, терміни їх сплати;  

� методику підготовки  та порядок подання основних форм 

звітності з питань розрахунків по податках і зборах. 

Студенти також повинні вміти: 
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� поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням 

практичних навичок;  

� організувати облік на підприємстві з метою нарахування 

податків,  зборів та єдиного соціального внеску;  

� розраховувати розмір податкових зобов’язань, враховуючи 

особливості діяльності суб’єктів господарювання;  

� складати на основі проведених розрахунків відповідні звітні 

форми: декларації, розрахунки, звіти. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  Облік і звітність по загальнодержавних 

податках і зборах, єдиному соціальному внеску 

 

Тема 1. Основні засади та нормативне регулювання обліку в 

системі оподаткування вітчизняних суб’єктів підприємницької 
діяльності 
Характеристика облікової системи підприємства. Організація 

податкової системи України. Поняття податків. Соціально-

економічна сутність податків. Класифікація податків. Прямі та 

непрямі податки. Державні та місцеві податки і збори.  

Облік підприємств-платників податків і зборів та 

адміністрування податкових надходжень до бюджету та 

позабюджетних фондів. Податкові перевірки: види, порядок і 

строки проведення. Характеристика податкових правопорушень. 

Види відповідальності за порушення законів з питань 

оподаткування. Штрафні санкції за порушення податкового 

законодавства. 

 

Тема 2. Облік і звітність по податку на прибуток 

підприємства 

Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: 

сутність і значення. Платники податку на прибуток. Порядок 

визначення об’єкту оподаткування: визначення та склад доходів, 

дата визнання доходів від продажу товарів (робіт, послуг), склад 

витрат та порядок їх визнання, дата визнання витрат, що формують 

собівартість, заборони та обмеження на витрати; реєстрація 
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податкових доходів та витрат на рахунках бухгалтерського обліку 

та балансове узагальнення показників. 

Податковий облік необоротних активів. Визнання необоротних 

активів та їх класифікація. Пооб’єктне нарахування амортизації. 

Податковий облік запасів. Облік оприбуткування запасів. 

Використання запасів. Реалізація запасів. Податковий облік 

результатів підприємницької діяльності. Оподаткування 

неприбуткових установ та організацій. Реєстрація операцій з 

необоротними активами, що є об’єктами оподаткування, на 

рахунках бухгалтерського обліку та балансове узагальнення 

показників 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства: 

методика заповнення та строки подання. 

 

Тема 3. Облік і звітність по податку на додану вартість 

Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. 

Суть податку на додану вартість, його призначення та ставки.  

Платники податку на додану вартість, вимоги щодо реєстрації. 

Об’єкт оподаткування і податкова база. Операції, звільнені від 

оподаткування. Податковий кредит. Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного 

бюджету України, строки проведення розрахунків. Фінансовий 

казначейський вексель. Первинний облік податку та податкова 

документація з податку на додану вартість. Порядок обігу 

податкових накладних. Податкова декларація з податку на додану 

вартість. Реєстрація операцій, що формують податкове зобов’язання 

та податковий кредит, на рахунках бухгалтерського обліку та 

балансове узагальнення показників 

 

Тема 4. Облік і звітність по податку на доходи фізичних осіб  

Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти 

оподаткування, база оподаткування. Податкові агенти. Податкові 

соціальні пільги. Особливості оподаткування окремих видів 

доходів. Неоподатковувані доходи. Поняття податкової знижки. 

Реєстрація доходів що підлягають оподаткуванню, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 

Декларування доходів та сплата податку за наслідками року. 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
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користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма 

№ 1ДФ). 

 

Тема 5. Облік і звітність по єдиному страховому внеску 

Сутність єдиного соціального внеску. Платники, база 

нарахування єдиного внеску. Розмір єдиного внеску та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Порядок обчислення і сплати єдиного 

внеску. 

Реєстрація операцій, що формують об’єкти оподаткування 

єдиним страховим внеском, на рахунках бухгалтерського обліку та 

балансове узагальнення показників Звітність по єдиному 

страховому внеску. 

 

Тема 6. Облік і звітність по акцизному податку  

Акцизний податок: платники, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування. Перелік підакцизних товарів та ставок податку. 

Порядок обчислення та сплати акцизного податку. Реєстрація 

операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку. 

 

Тема 7. Облік і звітність по екологічному податку 

Характеристика екологічного податку: платники, об’єкт та база 

оподаткування, ставки податку. Особливості обчислення та сплати 

екологічного податку. Реєстрація операцій, що є об’єктами 

оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку та балансове 

узагальнення показників. 

Декларація екологічного податку. 

 

Тема 8. Облік і звітність по фіксованому 

сільськогосподарському податку 

Характеристика фіксованого сільськогосподарського податку: 

платники податку, порядок обчислення податку, строки сплати 

ФСП, платежі, від яких звільнені суб’єкти ФСП. Реєстрація 

операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 
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Порядок заповнення та подання Податкової декларації з 

фіксованого сільськогосподарського податку. 

 

Змістовий модуль 2. Облік і звітність по місцевих податках і 
зборах 

 

Тема 9. Облік і звітність по єдиному податку 

Поняття суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система 

оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Єдиний податок та його податкові елементи. Платники єдиного 

податку. Об’єкти оподаткування. Ставки єдиного податку. Умови 

переходу на спрощену систему оподаткування. Реєстрація операцій, 

що є об’єктами оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку 

та балансове узагальнення показників. 

Терміни сплати податку. Особливості визнання доходів платника 

єдиного податку. Податкова декларація платника єдиного податку. 

 

Тема 10. Облік і звітність по місцевих податках і зборах  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку. 

Особливості обчислення та сплати податку на нерухоме майно. 

Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках 

бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 

Порядок заповнення та подання Податкової декларації з податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів: механізм 

розрахунку і звітність. Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності: торговий патент, порядок та строки 

сплати збору. Туристичний збір: особливості нарахування та 

справляння збору, методика підготовки Податкової декларації 

туристичного збору. Реєстрація операцій, що є об’єктами 

оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку та балансове 

узагальнення показників. 

 

Тема 11. Методико-організаційні підходи гармонізації 
принципів бухгалтерського обліку та податкового 

законодавства 
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Поняття податкових різниць. Умови виникнення та погашення 

тимчасових та постійних податкових різниць. Методика визначення 

тимчасових та постійних податкових різниць. Розрахунок 

відстрочених податкових активів та відстрочених податкових 

зобов’язань. 

 
Відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»  на 

вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»  

передбачено 144 години.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

– підготовка до аудиторних занять – 30 год.; 

– підготовка до контрольних заходів – 19 год.; 

– підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 

занять – 11 год. 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріал окремих тем (для 

заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 

літератури, здійснюють підготовку до практичних занять.  

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Облік і звітність в оподаткуванні» є складання конспекту за 

питаннями, вказаними у табл. 1. Загальний обсяг конспекту 

визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 1 год. самостійної 

роботи. 

Конспект оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210х297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве 

– 10 мм. Конспект може бути рукописним або друкованим і 

виконується українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у 

терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем. 
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Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання 

 

№ 

з/п 

Тема самостійної роботи Питання для 

самостійного 

опрацювання 

Кількість 

годин 

Література 

1 2 3 4 5 

1. Облік  і звітність збору за 

першу реєстрацію 

транспортного засобу 

 

Збір за першу реєстрацію 

транспортного засобу: 

платники, об’єкти та база 

оподаткування, ставки 

збору, пільги щодо збору, 

порядок нарахування 

збору. Особливості 

подання Розрахунку суми 

збору за першу 

реєстрацію транспортних 

засобів. 

1 [6, розд. 

VII] 

2. Облік  мита та звітність за 

митними зборами 

 

Поняття мита. Види 

мита. Платники, об’єкти 

оподаткування, пільги, 

порядок розрахунку і 

сплати. Поняття митної 

вартості товарів та 

методи її визначення. 

Методика підготовки 

звітності. 

1 [5, гл. 42, 

розд. ІХ] 

3. Облік  і звітність рентної 

плати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів 

магістральними 

нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, 

транзитне 

транспортування 

трубопроводами 

природного газу та аміаку 

територією України 

Платники рентної плати, 

об’єкт оподаткування, 

ставки оподаткування, 

порядок обчислення 

податкових зобов’язань 

та строк сплати, 

звітність. 

1 [6, розд. 

ІХ] 

4. Облік  і звітність плати за 

користування надрами 

Плата за користування 

надрами: платники, 

об’єкти оподаткування, 

порядок розрахунку, 

методика підготовки 

звітності. 

1 [6, розд. 

ХІ] 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 

5. Облік  і звітність плати за 

землю 

Плата за землю: платники, 

об’єкти оподаткування, 

порядок розрахунку, 

методика підготовки 

звітності. 

1 [6, гл. 7, 

розд. ХІІІ] 

6. Облік  і звітність збору за 

користування 

радіочастотним ресурсом 

України 

Збір за користування 

радіочастотним ресурсом 

України: платники, об’єкти 

оподаткування, порядок 

розрахунку, методика 

підготовки звітності. 

1 [6, розд. 

ХV] 

7. Облік  і звітність збору за 

спеціальне використання 

води 

Збір за спеціальне 

використання води: 

платники, об’єкти 

оподаткування, порядок 

розрахунку, методика 

підготовки звітності. 

1 [6, розд. 

ХVІ] 

8. Облік  і звітність збору за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів 

 

Збір за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів: платники, об’єкти 

оподаткування, порядок 

розрахунку, методика 

підготовки звітності. 

1 [6, розд. 

ХVІІ] 

9. Облік  і звітність збору на 

розвиток виноградарства, 

садівництва й хмелярства 

Збір на розвиток 

виноградарства, 

садівництва й хмелярства: 

платники, об’єкти 

оподаткування, порядок 

розрахунку, методика 

підготовки звітності. 

1 [6, п. 16, 

підрозд. Х 

розд. ХХ] 

10. Облік  і звітність збору у 

вигляді цільової надбавки 

до діючого тарифу на 

електричну і теплову 

енергію, крім 

електроенергії, виробленої 

кваліфікованими 

когенераційними 

установками  

Збір у вигляді цільової 

надбавки до діючого 

тарифу на електричну і 

теплову енергію, крім 

електроенергії, виробленої 

кваліфікованими 

когенераційними 

установками: платники, 

об’єкти оподаткування, 

порядок розрахунку, 

звітність. 

 

 

 

1 [6, розд. 

ХІV] 
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Продовж. табл. 1 

1 2 3 4 5 

11. Облік  і звітність збору у 

вигляді цільової надбавки 

до діючого тарифу на 

природний газ для 

споживачів усіх форм 

власності  

 

Збір у вигляді цільової 

надбавки до діючого 

тарифу на природний газ 

для споживачів усіх форм 

власності: платники, 

об’єкти оподаткування, 

порядок розрахунку, 

звітність. 

1 [6, розд. 

ХІV] 

 Всього:  11  

 

 

3. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Картку оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Картка оцінювання студентів 

 

№ 

з/п 

Види навчальної 

діяльності 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

1. Обов’язкові види 

1.1 Відвідування лекцій 

щотижня 

журнал 

викладача, 

конспект 

0,5 б. за 

академічну 

годину 

1.2 Відвідування 

практичних занять 
за 

розкладом 

журнал 

викладача 

0,5 б. за 

академічну 

годину 

1.3 Виконання практичної 

роботи щотижня 
журнал 

викладача 

2 б. за 

практичне 

заняття 

1.4 Написання самостійних 

робіт 
протягом 

семестру 

самостійні 

роботи 

студента  

15 б. 

1.5. Написання конспекту з 

самостійної роботи 
протягом 

семестру 

конспект з 

самостійної 

роботи 

5 б. 

1.6. Написання модульної 

роботи 

протягом 

семестру 

модульна 

робота 
20 б. 

Разом балів за обов’язкові види робіт 90 

2. Вибіркові види 
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Продовж. табл. 2 

1 2 3 4 5 

2.1 Виступ з доповіддю на 

студентській науковій 

конференції 

впродовж 

семестру 

довідка про 

виступ 

5 б. за один 

виступ 

2.2 Публікація статті на 

тематику, що відповідає 

дисципліні в наукових 

виданнях 

впродовж 

семестру 

опублікована 

стаття 

5 б. за одну 

статтю 

2.3 Участь в 

університетській 

(всеукраїнській) 

олімпіаді з обліку та 

аудиту 

впродовж 

семестру 
довідка 

 5 б.  

(за призове 

місце – 10 б.) 

Разом балів вибіркові види робіт 10 

Всього 100 

 

 

4. ТЕСТИ 

 

1. В якому випадку для визнання підприємством податкового 

кредиту необхідно отримати податкову накладну: 

А) Дт371-Кт311, Дт641-Кт644, перераховано аванс 

постачальнику; 

Б) Дт361-Кт703, Дт703-Кт641, отримано оплату за надані в 

попередньому періоді послуги; 

В) Дт681-Кт702, Дт702-Кт643, реалізовано товари на умовах 

авансового платежу від покупця; 

Г) Дт201-Кт631; Дт644-Кт 631 – оприбутковано матеріали, 

оплата за які була проведена в попередньому періоді. 

 

2. Фіскальна функція податків: 

А) передбачає, що за допомогою податків відбувається 

перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту між 

державою та її суб'єктами через елементи податку; 

Б) полягає в тому, що за допомогою податків формуються 

фінансові ресурси держави; 

В) це проявлення сутності податку в дії, спосіб вираження його 

властивостей; 

Г) полягає в тому, що за допомогою податків відбувається 
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перерозподіл доходів на користь державного бюджету. 

 

3. За економічним змістом розрізняють такі види податків: 

А) податки на доходи та прибутки; податки на товари; податки 

на майно; 

Б) прямі податки; непрямі податки; 

В) загальнодержавні податки; місцеві податки та збори; 

Г) податки на доходи та прибутки; податки на споживання; 

податки на майно. 

 

4. Податкове зобов’язання, що буде відображено в Декларації по 

ПДВ за звітний період, обліковується: 

А) Дт641-Кт311; 

Б) Дт701-Кт641; 

В) Дт702-Кт643; 

Г) Дт641-Кт644. 

 

5. Які з перерахованих нижче податків  та зборів відносять до 

загальнодержавних: 

А) податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, податок на додану вартість, плату за землю, 

фіксований сільськогосподарський податок, плату за користування 

надрами; 

Б) податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, податок на додану вартість, плату за землю, податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

В) податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, податок на додану вартість, плату за землю, збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності; 

Г) податок на прибуток підприємств, податок на доходи 

фізичних осіб, податок на додану вартість, плату за землю, плату за 

користування надрами, єдиний податок. 

 

6. Органи державної податкової служби забезпечують 

достовірність даних про платників податків − юридичних осіб в: 

А) Державному реєстрі фізичних осіб; 

Б) Єдиному банку даних про платників податків; 

В) Державному реєстрі юридичних осіб; 
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Г) жоден варіант не є вірним. 

 

7. Собівартість реалізованої продукції, що визнається в 

Декларації по податку на прибуток,  відображається на рахунках 

бухгалтерського обліку: 

А) Дт901-Кт26; 

Б) Дт902-Кт281; 

В) Дт943-Кт209; 

Г) Дт903-Кт23. 

 

8. До складу витрат, що враховуються при  обчисленні об’єкта  

оподаткування податком на прибуток,  можна віднести операції (без 

ПДВ): 

А) Дт371-Кт311 – попередня оплата за оренду адміністративного 

приміщення в наступному місяці; 

Б) Дт949-Кт631 – нараховано витрати по оренді банкетного залу 

в звітному місяці (ювілей фірми); 

В) Дт92-Кт631 – нараховано орендну плату за оренду 

адміністративного приміщення в звітному місяці; 

Г) Дт949-Кт201 – безоплатна передача виробничих матеріалів. 

 

9. Підприємству-постачальнику необхідно виписати для 

визнання свого податкового зобов’язання податкову накладну у 

випадках: 

А) Дт641-Кт311 – перерахунку в бюджет податку на додану 

вартість (відповідно до Декларації за звітний період);  

Б) Дт361-Кт703, Дт703-Кт641 – реалізації послуг на умовах 

оплати в наступних періодах; 

В) Дт681-Кт702, Дт702-Кт643 – реалізації товарів на умовах 

авансової оплати від покупця; 

Г) Дт371-Кт311, Дт641-Кт644 – перерахунку постачальнику 

авансу за поставку матеріалів в наступних періодах. 

 

10. Взяття на облік платників податків − юридичних осіб та їх 

відокремлених підрозділів здійснюється: 

А) після їх державної реєстрації; 

Б) шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру; 

В) після подання заявки на взяття на облік; 
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Г) після включення до Єдиного банку даних про платників 

податків. 

 

11. Облік осіб, які відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків  ведеться : 

А) за будь-яким документом, що посвідчує особу; 

Б) за серією та номером діючого паспорта; 

В) за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого 

паспорта; 

Г) не ведеться взагалі. 
 

12. Органи Міндоходів мають право проводити: 

А) планові та позапланові перевірки; 

Б) виїзні або невиїзні перевірки; 

В) документальні та камеральні перевірки; 

Г) камеральні, документальні  та фактичні перевірки. 

 

13. Перевірка, яка проводиться в приміщенні органу Міндоходів 

– це: 

А) документальна виїзна перевірка; 

Б) документальна позапланова перевірка; 

В) документальна планова перевірка; 

Г) камеральна перевірка. 

 

14. До складу  доходів, що враховуються при визначенні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток,  можна віднести операції (без 

ПДВ): 

А) Дт311-Кт681 – одержаний аванс за реалізацію товарів; 

Б) Дт902-Кт281 – списана собівартість реалізованих товарів; 

В) Дт681-Кт702 – визнано дохід від реалізації товарів на умовах 

авансових платежів; 

Г) Дт702-Кт643 – ПДВ в складі реалізації. 

 

15. Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного 

провадження платником податків діяльності, розташування 

господарських або інших об’єктів права власності такого платника 

– це: 

А) фактична перевірка; 
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Б) камеральна перевірка; 

В) документальна перевірка; 

Г) електронна виїзна перевірка. 

 

16. Нарахована в звітному періоді плата за землю відповідно до 

П(С)БО 16 «Витрати» відображається за дебетом рахунка: 

А) 92 «Адміністративні витрати»; 

Б) 93 «Витрати на збут» ; 

В) 949 «Інші операційні витрати»; 

Г) 91 «Загальновиробничі витрати». 

 

17. Під час проведення перевірок контролери мають право 

доступу: 

А) до територій, приміщень та іншого майна, що 

використовується для провадження господарської діяльності; 

Б) до територій та приміщень, які використовуються для 

провадження виробничої діяльності; 

В) до житла громадян; 

Г) виключно до приміщень, у яких зберігається бухгалтерська 

документація. 

 

18. Отримання копій первинних фінансово-господарських 

документів під час податкових перевірок оформляється: 

А) описом; 

Б) довідкою спеціальної форми; 

В) протоколом; 

Г) актом у довільний формі. 

 

19. Передача перевіряючому документів, що містять комерційну 

таємницю або є конфіденційними: 

А) забороняється; 

Б) оформляється описом; 

Б) довідкою спеціальної форми; 

Г) актом у довільний формі. 

 

20. У разі відсутності порушень під час перевірки складається: 

А) акт; 
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Б)довідка; 

     В) опис; 

Г) протокол перевірки. 

 

21. Ставка податку на доходи фізичних осіб на оподаткування 

дивідендів від емітентів-юридичних осіб України становить: 

А) 5%; 

Б) 15%; 

В) 17% ; 

Г) 30%. 

 

22. До загального місячного (річного) доходу платника податку 

на доходи фізичних осіб включається : 

А) сума державної та соціальної матеріальної допомоги; 

Б) сума державних премій України або стипендій України, 

призначених законом, постановами Верховної Ради України, 

указами Президента України, винагород спортсменам - чемпіонам 

України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня; 

В) сума пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану 

відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового 

утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду 

України; 

Г) суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) 

платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору. 

 
 

23. При оподаткуванні операцій з продажу рухомого та 

нерухомого майна 5%-ва  ставка податку на доходи фізичних осіб 

застосовується до: 

А) першого продажу житлового будинку, квартири або їх 

частини, кімнати, садового (дачного) будинку протягом року; 

Б) першого доходу від продажу рухомого майна у вигляді 

легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера; 

В) доходу від продажу більше, ніж одного об’єкту нерухомого 

майна та при продажі рухомого майна, в тому числі при другому та 

кожному подальшому продажі легкового автомобіля, мотоцикла, 

моторолера протягом року; 
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Г) першого продажу земельної ділянки, що не перевищує норми 

безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу 

України, протягом року. 

 

24. До складу  доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта  

оподаткування податком на прибуток, можна віднести операції (без 

ПДВ): 

А) Дт311-Кт681 – одержаний аванс за надання послуг; 

Б) Дт901-Кт26 – списана собівартість реалізованої продукції; 

В) Дт361-Кт702 – дохід від реалізації товарів на умовах оплати в 

наступних періодах; 

Г) Дт702-Кт643 – ПДВ в складі реалізації. 

 

25. Якщо платник податку має право на застосування податкової 

соціальної пільги з двох і більше підстав, тоді: 

А) застосовується дві податкові соціальні пільги або більше; 

Б) застосовується підвищена соціальна пільга;  

В) застосовується усереднена податкова соціальна пільга; 

Г) застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що 

передбачає її найбільший розмір. 

 

26. Підвищену податкову соціальну пільгу у розмірі 150% 

прожиткового мінімуму застосовують до  платника податку: 

А) який є учасником бойових дій під час Другої світової війни 

або особою, яка у той час працювала в тилу; 

Б) який є особою, віднесеною законом до першої або другої 

категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

В) який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, − у 

розрахунку на кожну таку дитину; 

Г) який є Героєм України. 

 

27. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 

А) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької 

діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності; 

Б) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного 

податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді 

стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, 
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студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, 

що виплачуються з бюджету; 

В) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

Г) всі варіанти правильні. 

 

28. Підвищену соціальну пільгу у розмірі 200% прожиткового 

мінімуму застосовують до  платника податку: 

А) який  є учасником бойових дій на території інших країн у 

період після Другої світової війни; 

Б) який  є особою, якій присуджено довічну стипендію як 

громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність; 

В) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину 

віком до 18 років; 

Г) який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм 

Соціалістичної Праці. 

 

29. До неоподатковуваних доходів відносяться: 

А) вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї 

мінімальної заробітної плати; 

Б) вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує однієї 

мінімальної заробітної плати; 

В) доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської 

продукції, що вирощена безпосередньо фізичною особою на 

земельних ділянках, сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари; 

Г) сума стипендії, яка виплачується з бюджету, але не вище ніж 

сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового 

року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень. 

 

30. Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб 

подається податковим агентом: 

А) окремо за кожний місяць протягом 40 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця; 

Б) окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного кварталу; 

В) окремо за кожний місяць протягом 20 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця; 
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Г) за рік протягом 20 календарних днів, наступних за останнім 

календарним днем звітного року. 

 

31. Податкова знижка – це: 

А) документально підтверджена сума витрат платника податку, 

на яку дозволяється зменшення його загального річного 

оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати; 

Б) сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до 

відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та 

строки, визначені податковим законодавством; 

В) різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання 

доходів, витрат, активів, зобов'язань за ПСБО та доходами і 

витратами, визначеними згідно з ПКУ; 

Г) звільнення від сплати нарахованого податкового зобов'язання 

у разі розміщення товарів у митних режимах, що передбачають 

звільнення від оподаткування. 

 

32. Цільове фінансування визнається доходом з метою 

оподаткування податком на прибуток у періоді: 

А)  надходження цільових коштів – Дт313-Кт48; 

Б) списання коштів на здійснення операцій, передбачених 

кошторисом – Дт631-Кт31; 

В)  списання цільових коштів на фінансові доходи на суму 

відповідно понесених витрат – Дт48-Кт719; 

Г) за рішенням керівника підприємства – одержувача коштів. 

 

33. Платники ФСП не є платниками таких податків і зборів: 

А) податку на прибуток підприємств; 

Б) податку на додану вартість; 

В) збору за спеціальне використання лісових ресурсів; 

Г) єдиного податку. 

 

34. Не може бути зареєстрованим як платник ФСП: 

А) суб'єкт господарювання, у якого понад 50% доходу, 

отриманого від продажу сільськогосподарської продукції становить 

дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, 

хутряних виробів і хутра; 
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Б) суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з 

виробництва підакцизних товарів для підприємств вторинного 

виноробства, які використовують такі виноматеріали для 

виробництва готової продукції; 

В) суб'єкт господарювання, у якого понад 25% доходу, 

отриманого від продажу сільськогосподарської продукції становить 

дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, 

хутряних виробів і хутра; 

Г) суб'єкт господарювання, який має безнадійний податковий 

борг, який виник внаслідок форс-мажорних обставин. 

 

35. Податкова накладна потрібна для визнання підприємством 

податкового кредиту при здійсненні операцій по забезпеченню 

виробничої діяльності, відображених на рахунках бухгалтерського 

обліку: 

А) Дт632-Кт312 – перерахунку кредиторської заборгованості 

постачальнику-нерезиденту; 

Б) Дт361-Кт701, Дт701-Кт641 – реалізації продукції на умовах 

оплати в наступних періодах; 

В) Дт203-Кт631, Дт641-Кт631 – оприбуткування пального на 

умовах розрахунку в наступних періодах; 

Г) Дт201-Кт631, Дт644-Кт631 – оприбуткування виробничих 

матеріалів, оплачених в попередніх періодах. 

 

36. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної 

заробітної плати для: 

А) квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. 

метрів; 

Б) квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів; 

В) квартир, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 240 кв. 

метрів; 

Г) квартир, житлова площа яких не перевищує 200 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. 

метрів. 
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37. Податкове зобов’язання щодо податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, юридичними особами  за звітний рік 

сплачується: 

А) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 

Б) авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом; 

В) протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 

Г) авансовими внесками щокварталу до 20 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом. 

 

38. Платниками туристичного збору є: 

А) особи, які прибувають на територію адміністративно-

територіальної одиниці, на якій діє рішення про встановлення 

туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового 

проживання; 

Б) особи, які прибули за путівками в санаторії та пансіонати; 

В) особи, які прибули у відрядження; 

Г) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів 

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

39. Акцизний податок – це: 

А)  прямий податок на окремі товари (продукцію), визначені 

законом як підакцизні, який включається в ціну цих товарів 

(продукції); 

Б) непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені 

законом як підакцизні, який включається в ціну цих товарів 

(продукції); 

В) обов’язковий, безумовний платіж до державного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до ПКУ; 

Г) непрямий податок, який накладається на товари, що 

переміщуються через кордон, і який включається до ціни товарів та 

сплачується за рахунок кінцевого споживача. 
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40. Дохід від проведення кредитно-депозитних операцій, що 

враховується при  обчисленні об’єкта  оподаткування податком на 

прибуток,   визнається в періоді здійснення операції: 

А) Дт311-Кт719 – отримання від банку винагороди за 

користування вільними коштами підприємства; 

Б) Дт951-Кт684 – нарахування підприємством відсотків за 

користування кредитними ресурсами; 

В) Дт313-Кт311 – перерахування коштів на відкритий акредитив; 

Г) Дт313-Кт501 – зарахування на кредитний рахунок 

довгострокового кредиту. 

 

41. Операції, які звільняються від оподаткування акцизним 

податком: 

А) реалізація легкових автомобілів для інвалідів, оплата вартості 

яких здійснюється за рахунок коштів приватних благодійних 

організацій; 

Б) експортовані підакцизні товари, у яких виявлено недоліки, що 

не перешкоджають їх реалізації; 

В) операції з продажу спирту етилового, який використовується 

виноробними підприємствами; 

Г) реалізація легкових автомобілів спеціального призначення для 

навчальних закладів. 

 

42. До витрат, що враховуються при  обчисленні об’єкта  

оподаткування податком на прибуток,  можна віднести операції 

нарахування заробітної плати працівнику основного виробництва: 

А) Дт39 -Кт661 – перехідна відпустка; 

Б) Дт23-Кт661– основна заробітна плата; 

В) Дт377- Кт663 – депонована заробітна плата; 

Г) Дт949-Кт663 – оплата за послуги по цивільно-правовій угоді, 

не пов’язаній з виробничою діяльністю. 

 

43. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів 

(виконаних робіт, наданих послуг), з метою визначення бази 

оподаткування податком на прибуток визнають витратами того 

періоду: 

А) у якому вони були здійснені; 
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Б) у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг; 

В) за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з 

податку та збору; 

Г) до якого відносяться первинні документи, що підтверджують 

дані витрати. 

 

44. Не включаються до складу витрат при визначенні 

оподатковуваного прибутку: 

А) витрати на організацію прийомів, презентацій і свят за 

замовленням та за рахунок інших осіб; 

Б) витрати на поточний ремонт основних засобів; 

В) витрати на сплату відсотків по кредитам, позикам; 

Г) суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг. 

 

45. До складу витрат, що враховуються при  обчисленні об’єкта  

оподаткування податком на прибуток, можна віднести операції (без 

ПДВ): 

А) Дт371-Кт311 – попередня оплата постачальнику комунальних 

послуг; 

Б) Дт949-Кт631 – списані витрати на проведення новорічних 

свят; 

В) Дт92-Кт631 – списані послуги по оренді адміністративного 

приміщення в звітному періоді; 

Г) Дт641-Кт311 – перерахування зобов’язань по ПДВ. 

 

46. Для єдиного страхового внеску  характерно: 

А) звітність подається щорічно; 

Б) об’єктом оподаткування є основна та додаткова зарплата, інші 

виплати працівникам (що оподатковуються податком з доходу); 

В) сплачується за результатами квартального розрахунку; 

Г) нарахування ЄСВ не включається до витрат, що враховуються 

при  обчисленні об’єкта  оподаткування податком на прибуток. 

 

47. Юридичні особи нараховують і сплачують ЄСВ на суму 

допомоги з тимчасової непрацездатності за ставкою: 

А) 33,2%; 

Б) 34,7%; 
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В) 6,1%; 

Г) 2,6%. 

 

48. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з: 

А) постачання продуктів дитячого харчування та товарів 

дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України; 

Б) експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт 

підтверджений митною декларацією; 

В) постачання товарів, призначених для використання в дитячих 

будинках, дошкільних навчальних закладах; 

Г) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних 

навчальних закладах як у межах обсягу, установленого 

навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг. 

 

49. Податкова накладна виписується у день: 

А) виникнення податкових зобов’язань покупця; 

Б) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок як 

оплата товарів/послуг; 

В) відвантаження товарів або оформлення документа, що 

засвідчує факт постачання послуг; 

Г) події, що сталася раніше – або в день зарахування коштів від 

покупця, або на дату відвантаження товарів. 

 

50. Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу пересувними джерелами забруднення, в т.ч. 

автомобілями, у разі використання ними палива, сплачується: 

А) фізичними та юридичними особами, які є власниками 

автомобілів; 

Б) суб’єктами господарювання  під час оптової реалізації палива; 

В) суб’єктами господарювання  під час роздрібного придбання 

палива; 

Г) суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю на 

митній території України паливом власного виробництва або 

здійснюють ввезення палива на митну територію України. 
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5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Амортизація − систематичний розподіл вартості основних 

засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що 

амортизується, протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації). 

Акцизний податок − непрямий податок на споживання окремих 

видів товарів (продукції), визначених ПКУ як підакцизні, що 

включається до ціни таких товарів (продукції). 

Балансова вартість основних засобів, інших необоротних та 

нематеріальних активів − сума залишкової вартості таких засобів 

та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з 

урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації. 

Виробнича дотація з бюджету − фінансова допомога з боку 

держави, що надається суб’єкту господарювання на безповоротній 

основі з метою зміцнення його фінансово-економічного становища 

та/або для забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, 

надання послуг. 

Бюджетне відшкодування − відшкодування від’ємного значення 

податку на додану вартість на підставі підтвердження 

правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість за результатами перевірки платника.  

Великий платник податків − юридична особа, у якої обсяг 

доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні 

податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень 

або загальна сума сплачених до Державного бюджету України 

податків за платежами за такий самий період перевищує дванадцять 

мільйонів гривень. 

Витрати − сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 

матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для 

провадження господарської діяльності платника податку, в 

результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого 

відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за 

рахунок його вилучення або розподілу власником). 

Гудвіл (вартість ділової репутації) − нематеріальний актив, 

вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та 
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балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового 

комплексу, що виникає в результаті використання кращих 

управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, 

послуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає 

амортизації і не враховується під час визначення витрат платника 

податку, щодо активів якого виник такий гудвіл. 

Дериватив − стандартний документ, що засвідчує право та/або 

зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, 

матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених 

ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх 

випуску та обігу встановлюються законодавством. 

Доходи − загальна сума доходу платника податку від усіх видів 

діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території 

України, її континентальному шельфі у виключній (морській) 

економічній зоні, так і за їх межами. 

Екологічний податок − загальнодержавний обов’язковий платіж, 

що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, 

скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення 

відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 

зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених 

радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних 

відходів. 

Збір за спеціальне використання води − загальнодержавний збір, 

який справляється за спеціальне: 

а) використання води водних об’єктів; 

б) використання води, отриманої від інших водокористувачів; 

в) використання води без її вилучення з водних об’єктів для 

потреб гідроенергетики і водного транспорту; 

г) використання води для потреб рибництва. 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності − 

сума коштів, яка сплачується за придбання та використання 

торгового патенту. 

Земельний податок − обов’язковий платіж, що справляється з 

власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також 

постійних землекористувачів. 
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Землі сільськогосподарського призначення − землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, 

розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі 

інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, 

або призначені для цих цілей. 

Землі житлової та громадської забудови − земельні ділянки в 

межах населених пунктів, які використовуються для розміщення 

житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів 

загального користування. 

Касовий метод для цілей оподаткування ПДВ - метод 

податкового обліку, за яким дата виникнення податкових 

зобов'язань визначається як дата зарахування коштів на банківський 

рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів 

компенсацій вартості поставлених ним товарів (послуг), а дата 

виникнення права на податковий кредит визначається як дата 

списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника 

податку або дата надання інших видів компенсацій вартості 

поставлених йому товарів (послуг). 

Марка акцизного податку − спеціальний знак для маркування 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до 

документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного 

податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих 

виробів. 

Нерезиденти – це: 

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до 

законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або 

легалізовані) відповідно до законодавства України філії, 

представництва та інші відокремлені підрозділи з 

місцезнаходженням на території України; 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші 

офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в 

Україні; 

в) фізичні особи, які не є резидентами України. 

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної 

власності − обов’язковий платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Плата за землю − загальнодержавний податок, який 

справляється у формі земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності. 

Податкова вимога − письмова вимога органу державної 

податкової служби до платника податків щодо погашення суми 

податкового боргу. 

Податкове зобов’язання − сума коштів, яку платник податків, у 

тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного 

бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, 

визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, 

визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена 

в установлений законом строк). 

Пеня − сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми 

грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством 

строки; 

Перша реєстрація транспортного засобу − реєстрація 

транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими 

державними органами України щодо цього транспортного засобу в 

Україні вперше. 

Податковий борг − сума грошового зобов’язання  

(з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно 

узгодженого платником податків або узгодженого в порядку 

оскарження, але не сплаченого у встановлений ПКУ,  

а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання. 

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб − 

юридична особа, самозайнята особа, представництво нерезидента − 

юридичної особи, які зобов’язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати податок, передбачений ПКУ, до бюджету від імені та за 

рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, 

вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим 

органам. 

Податковий кредит − сума, на яку платник податку на додану 

вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, визначена згідно з ПКУ. 

Резиденти − це: 
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а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та 

провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з 

місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші 

офіційні представництва України за кордоном, які мають 

дипломатичні привілеї та імунітет; 

в) фізична особа-резидент − фізична особа, яка має місце 

проживання в Україні. 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних – форма 

для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових 

накладних, яка ведеться в електронному вигляді у затвердженому 

форматі платниками ПДВ. 

Самозайнята особа − платник податку, який є фізичною особою 

− підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за 

умови, що така особа не є працівником в межах такої 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Стаціонарне джерело забруднення − підприємство, цех, агрегат, 

установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові 

координати протягом певного часу і здійснює викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих 

речовин у водні об'єкти. 

Торговий патент – державне свідоцтво з обмеженим строком дії 

на провадження певного виду підприємницької діяльності та 

користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету 

відповідного збору. 

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення 

вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі 

усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що 

мають другий ступінь споріднення. 

Хронометраж –  процес спостереження за веденням 

господарської діяльності платника податків, який здійснюється під 

час проведення фактичних перевірок та застосовується органами 

державної податкової служби з метою встановлення реальних 

показників щодо діяльності платника податків, яка здійснюється на 

відповідному місці її провадження. 
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