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1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІВНІ 

Програма призначена для поступового розкриття знань, умінь і професійних навиків, які кандидат в 

аудитори демонструє під час здобуття кваліфікації аудитора. 

Конкретні знання та навики, які повинен мати кандидат в аудитори, оцінюються на одному з трьох 

інтелектуальних або когнітивних рівнів: 

Рівень 1: Знання та розуміння 

Рівень 2: Застосування та аналіз 

Рівень 3: Синтез та оцінка 

Наведені інтелектуальні рівні дозволяють отримати об’єктивну оцінку прикладних знань та 

прикладних навиків, які демонструються під час складання теоретичних іспитів та кваліфікаційного 

іспиту. 

Кожному питанню в детальній програмі іспиту, включеній в цей документ, надається один з наведених 

вище інтелектуальних рівнів, позначений індексом 1, 2 або 3 в кінці кожного питання детальної 

програми. Це вказує на інтелектуальну глибину, на якій питання може бути оцінено під час іспиту. 

Питання з глибиною інтелектуального рівня 2 та 3 оцінюються під час складання кваліфікаційного 

іспиту. Це відображає підвищення складності компетентностей від теоретичних іспитів до 

кваліфікаційного іспиту. При цьому деякі знання та навики вищого рівня можуть оцінюватися на 

нижчих рівнях, тобто під час складання теоретичних іспитів за окремими напрямами. 

 

2. НАВЧАЛЬНІ ГОДИНИ  

Програми іспитів атестації аудитора не передбачають і не рекомендують певну кількість навчальних 

годин для підготовки до їх складання, тому що підхід до навчання для різних осіб та організацій може 

суттєво відрізнятися. До факторів, що впливають на кількість навчальних годин, належать: широкий 

спектр особистих, професійних та освітніх обставин, в яких знаходяться кандидати в аудитори. 

Кожен кандидат в аудитори має право самостійно обрати порядок та спосіб здобуття необхідних знань 

та практичних навиків.  

 

3. СТРУКТУРА АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРА 

Аудитором може бути визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень 

теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення 9 теоретичних іспитів 

та 1 кваліфікаційного іспиту та пройшла практичну трирічну підготовку із провадження аудиторської 

діяльності (схема 1). 
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Схема 1. Визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності 

4. СТРУКТУРА ІСПИТУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ    

Іспит складається письмово і містить завдання, 100% яких є обов’язковими до вирішення. 

Іспит містить типи запитань та завдань, що вимагають від кандидатів послідовного поглибленого 

застосування знань, здобутих під час підготовки до іспиту, або набуття достатнього практичного 

досвіду, а також застосування технічних навиків, необхідних аудиторам під час здійснення ними 

аудиторської діяльності.  

Тривалість складання іспиту становить три години, включаючи час на читання, планування та роздуми, 

який можна гнучко використовувати під час іспиту. Перед початком іспиту надається додатково 15 

хвилин для ознайомлення кандидатів із завданням.  

Складання іспиту не потребує застосування заздалегідь підготовленої інформації або інструментів, 

оскільки необхідні матеріали та додаткова інформація, пов’язані з іспитом, доступні кандидатам в 

рамках іспиту. 

Кандидати заохочуються приділяти час, щоб уважно прочитати запитання та спланувати відповіді, але 

після початку іспиту немає додаткових обмежень щодо того, коли кандидати можуть почати давати 

свої відповіді. Потрібно приділити час, щоб переконатися, що вся інформація та вимоги до іспиту 

належним чином прочитані та зрозумілі. 

 

 

 

7. Міжнародні 

стандарти фінансової 

звітності 

1. Основи 

бухгалтерського обліку 

та економіки 

підприємства 

4. Господарське, 

цивільне та 

корпоративне право 

3. Фінансовий облік 

6. Управління 

ефективністю 

діяльності 

9. Фінансовий 

менеджмент 

2. Управлінський 

облік 

5. Оподаткування 

8. Аудит 

ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОВАДЖЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИЩА ОСВІТА 

3 роки 

практичної 

підготовки 

Кваліфікаційний іспит 
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5. НАСТАНОВИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИКІВ 

Під час складання іспиту «Оподаткування» оцінюється знання та навички застосування норм 

законодавства, що регулюють питання оподаткування в Україні в частині тем, що містяться в програмі.   

В рамках конкретного іспиту «Оподаткування» оцінюються знання нормативно-правових актів, які 

були оприлюднені не пізніше ніж за 12 місяців до дати іспиту. Знання нормативно-правових актів або 

їх окремих частин, оприлюднених у зазначені терміни, не підлягають оцінюванню, якщо дата набрання 

чинності цими актами або їх окремими частинами, відповідно, припадає на майбутнє і будуть 

оцінюватися через 12 місяців після набрання ними чинності. 

Перелік нормативно-правових актів, знання яких оцінюватимуться під час складання іспиту 

«Оподаткування»: 

Податковий кодекс України;  

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування». 

Оцінювання знання Податкового кодексу України охоплює ті питання, які викладено у розділах 

«Загальна програма іспиту» та «Деталізована програма іспиту». 

 

6. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІСПИТОМ «ОПОДАТКУВАННЯ» ТА ІНШИМИ ІСПИТАМИ 

Знання та навички, набуті кандидатом в аудитори після складання іспиту «Оподаткування» 

поглиблюються та удосконалюються під час підготовки та складання «Кваліфікаційного іспиту». 

 

7. ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ 

Іспит містить як обчислювальні, так і дискурсивні елементи. У деяких питаннях використовується 

підхід сценарію/тематичного дослідження.  

Іспит «Оподаткування» містить дві частини А і Б, обов’язкові для виконання. 

Частина А містить 15 тестових питань з вибором відповідей по 2 бали кожне. Усього 30 балів. 

Частина Б складається з чотирьох завдань по 10 максимальних балів кожне і двох завдань по 15 

максимальних балів кожне. Усього 70 балів. 

Два завдання по 15 балів у частині Б стосуються податку на прибуток підприємств і податку на доходи 

фізичних осіб. Усі інші тести і завдання можуть охоплювати будь-які розділи навчальної програми. 

Загальна оцінка іспиту «Оподаткування» становить 100 балів. 

Прохідний бал для іспиту становить 50%.  

 

8. МЕТА ПРОГРАМИ ІСПИТУ 

Метою програми іспиту «Оподаткування» є розвиток знань і навичок, пов’язаних із податковою 

системою України, що стосується фізичних осіб і підприємств. Ця програма знайомить кандидатів з 

предметом оподаткування та надає базові знання про базові принципи та основні технічні сфери 

оподаткування так, як вони впливають на діяльність фізичних осіб і підприємств. У цій програмі 

кандидати знайомляться з обґрунтуванням та функціями податкової системи. Потім у навчальній 

програмі розглядаються окремі податки та єдиний соціальний внесок, про які кандидати повинні мати 

детальні знання. Вивчивши основні сфери основних податків, кандидат повинен вміти обчислювати 

податкові зобов’язання, пояснювати основу їх розрахунків, застосовувати методи податкового 

планування для фізичних осіб і підприємств, а також визначати проблеми дотримання кожного 

основного податку через різноманітні сценарії та ситуації. 
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9. ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Після успішного складання іспиту «Оподаткування» кандидати в аудитори повинні бути в змозі: 

А. Пояснювати порядок функціонування та масштаб податкової системи України, обов’язки та права 

платників податків, їх представників та податкових агентів і наслідки недотримання податкового 

законодавства.  

Б. Пояснювати та обчислювати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб як найманих 

працівників, як самозайнятих осіб і як підприємців. 

В. Пояснювати та обчислювати податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, податку на 

додану вартість та податку на майно юридичних осіб. 

Г. Пояснювати порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і 

обчислювати єдиний податок. 

Ґ. Пояснювати та обчислювати вплив єдиного внеску на роботодавців, фізичних осіб-підприємців та 

інших платників єдиного внеску. 

Д. Продемонструвати здатність до працевлаштування та технологічні навички. 

 

10. ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА ІСПИТУ 

А. Система оподаткування в Україні та її адміністрування 

1. Загальна функція, основні принципи та мета оподаткування у сучасній економіці 

2. Податкове законодавство України 

3. Спеціальні податкові режими 

4. Обов'язки та права платника податків 

5. Податковий контроль, перевірки, оскарження та спори 

6. Погашення податкового боргу, відповідальність, штрафні (фінансові) санкції та пеня 

Б. Податок на доходи фізичних осіб  

1. Сфера застосування податку на доходи фізичних осіб 

2. Доходи найманих працівників 

3. Доходи від провадження незалежної професійної діяльності  

4. Доходи від провадження підприємницької діяльності 

5. Дивіденди. проценти та інші окремі види доходів  

6. Доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна, від надання нерухомості в оренду 

7. Використання звільнення від оподаткування окремих видів доходів, податкова знижка  

8. Комплексний розрахунок оподатковуваного доходу та податкового зобов'язання податку на доходи 

фізичної особи 

В. Податок на прибуток підприємств 

1. Сфера застосування податку на прибуток підприємств 

2. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Різниці, на які збільшується (зменшується) 

фінансовий результат 

3. Комплексний розрахунок податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств 

4. Звільнення від оподаткування податком на прибуток 
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Г. Податок на додану вартість 

1. Сфера застосування податку на додану вартість (ПДВ) 

2. Вимоги до реєстрації платником ПДВ 

3. Розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ 

4. Електронне адміністрування ПДВ 

5. Звітність з ПДВ 

Ґ. Спрощена система оподаткування 

1. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

2. Справляння єдиного податку 

Д. Єдиний внесок 

1. Сфера застосування єдиного внеску 

2. Єдиний внесок за найнятих працівників, що здійснюється роботодавцями 

3. Єдиний внесок для інших осіб, крім найнятих працівників 

Е. Податок на майно юридичних осіб 

1. Сфера застосування податку на майно юридичних осіб 

2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на майно юридичних осіб 

3. Платежі та вимоги до звітності з податку на майно юридичних осіб 

Є. Професійні та технологічні навички 

1. Використання IT технологій для ефективного доступу та оперування відповідною інформацією  

2. Навички використання IT технологій, комп'ютерних методів та відповідних інструментів, 

необхідних на робочому місці 

3. Вміння ефективно представляти дані та інформацію, використовуючи відповідні інструменти 

 

11. ДЕТАЛІЗОВАНА  ПРОГРАМА ІСПИТУ 

Деталізований перелік питань, які є наповненням програми іспиту «Оподаткування». 

А. Система оподаткування в Україні та порядок її адміністрування 

1. Загальна функція, основні принципи та мета оподаткування у сучасній економіці 

1.1. Пояснення мети (економічної, соціальної тощо) оподаткування в сучасній економіці. [2]  

1.2. Пояснення різниці між прямими та непрямими податками. [2]  

1.3. Пояснення поняття податку та збору, загального порядку встановлення та видів податків і 

зборів. [2] 

2. Податкове законодавство України 

2.1. Пояснення системи податкового законодавства в Україні. [1] 

2.2. Опис порядку встановлення та зміни податкового законодавства в Україні. [1] 

2.3. Пояснення загальнодержавних і місцевих податків, визначення повноваження відповідних 

державних органів щодо їх встановлення. [2] 

2.4. Пояснення процедур усунення подвійного оподаткування. Порядок застосування міжнародних 

договорів, правил уникнення подвійного оподаткування. [2] 
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2.5. Пояснення різниці між уникненням оподаткування та ухиленням від сплати податків. [2]  

2.6. Пояснення необхідності етичного та професійного підходу до оподаткування. [2]  

3. Спеціальний податковий режим 

3.1. Пояснення порядку застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а 

також справляння єдиного податку для: 

3.1.1. Юридичних осіб. [2] 

3.1.2. Фізичних осіб. [2] 

4. Обов'язки та права платника податків, податкового агента та представника платника податків 

4.1. Пояснення категорій платник податків, податковий агент та представник платника податків. [2] 

4.2. Аналіз обов’язків та прав платника податків, податкового агента та представника платника 

податків. [2] 

4.3. Пояснення видів податкової звітності, вимог та відповідальності за її складання та подання. [2] 

4.4. Пояснення вимог до подання податкової звітності та сплати податків роботодавцями, як 

податковими агентами. [2] 

4.5. Пояснення процедури подання річної декларації фізичними особами. [2] 

4.6. Пояснення права платника податку на коригування податкової звітності у разі виявлення 

помилок у попередніх періодах. [2] 

4.7. Аналіз правил та порядку застосування строків позовної давності в податковому законодавстві. 

[2] 

4.8. Пояснення прав та обов’язків роботодавців, найманих працівників та інших платників єдиного 

внеску щодо нарахування, звітування, сплати та єдиного внеску та відшкодування соціальних 

витрат. [3] 

5. Податковий контроль, перевірки, оскарження та спори 

5.1. Опис видів та порядку здійснення податкового контролю. [1] 

5.2. Опис порядку листування з контролюючими органами. Електронний кабінет платника 

податків.[1] 

5.3. Пояснення видів податкових перевірок, строків та порядку їх проведення. [2] 

5.4. Пояснення процедури надання документів платником податків для проведення перевірки. [2] 

5.5. Пояснення порядку оскарження результатів перевірок, рішень контролюючих органів. [2] 

6. Погашення податкового боргу, відповідальність, штрафні (фінансові) санкції та пеня 

6.1. Пояснення вимог до строку подання звітності та сплати податку, його зміни, встановлення 

податкового періоду. [2] 

6.2. Пояснення правових режимів податкової застави, адміністративного арешту майна та інших 

примусових процедур стягнення податкового боргу. [2] 

6.3. Пояснення умов притягнення до фінансової відповідальності за порушення законодавства в сфері 

оподаткування. [2] 

6.4. Пояснення правового режиму штрафних (фінансових) санкцій. Види штрафів. [2] 

6.5. Пояснення порядку нарахування та сплати пені. [2] 

Б. Податок на доходи фізичних осіб  

1. Сфера застосування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) 

1.1. Опис сфери застосування ПДФО. [1] 

1.2. Пояснення статусу податкового резидента для цілей оподаткування ПДФО та порядку 
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оподаткування (уникнення подвійного оподаткування) доходів, отриманих фізичною особою з 

джерел за межами України. [2] 

1.3. Пояснення правового статусу податкових соціальних пільг. [2] 

2. Доходи найманих працівників 

2.1. Розрахунок бази оподаткування ПДФО найманого працівника. [2] 

2.2. Пояснення нарахування ПДФО на доходи, отримані не в грошовій формі. [2] 

2.3. Пояснення нарахування та сплати ПДФО з невиплаченої заробітної плати. [1] 

3. Доходи від провадження незалежної професійної діяльності 

3.1. Визначення доходу від провадження незалежної професійної діяльності, який відноситься до 

сфери оподаткування ПДФО та пояснення порядку його обчислення. [2] 

3.2. Пояснення порядку визнання витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної 

професійної діяльності. [2] 

3.3. Пояснення порядку звітування до податкового органу фізичної особи, яка здійснює незалежну 

професійну діяльність. [2] 

4. Доходи від провадження підприємницької діяльності 

4.1. Визначення доходу від провадження підприємницької діяльності, який відноситься до сфери 

оподаткування ПДФО та пояснення порядку його обчислення. [2] 

4.2. Пояснення порядку визнання витрат, пов'язаних з господарською діяльністю фізичної особи – 

підприємця. [2] 

4.3. Пояснення порядку звітування до податкового органу фізичної особи-підприємця, доходи якої 

оподатковуються ПДФО. [2] 

5. Дивіденди, проценти та інші окремі види доходів  

5.1. Визначення дивідендів та роялті. Пояснення порядку розрахунку ПДФО з цієї категорії доходів. 

[2] 

5.2. Визначення інвестиційного прибутку. Пояснення порядку розрахунку ПДФО з цієї категорії 

доходів. [2] 

5.3. Пояснення порядку оподаткування благодійної допомоги та звільнення від оподаткування 

окремих її видів. [2] 

5.4. Пояснення порядку оподаткування доходу в результаті прийняття у спадщину чи дарунок 

коштів, майна, майнових чи немайнових прав. [2] 

6. Доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна, від надання нерухомості в оренду 

6.1. Визначення доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм 

(піднайм). Пояснення порядку розрахунку ПДФО з цієї категорії доходів. [2] 

6.2. Визначення доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, неподільного 

об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості. Пояснення порядку 

розрахунку ПДФО з цієї категорії доходів. [2] 

6.3. Пояснення порядку зменшення доходів від операцій з об’єктів нерухомого майна на суму витрат 

на придбання такого об’єкта, майнових прав. [2] 

6.4. Визначення доходу від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна. Пояснення порядку 

розрахунку ПДФО з цієї категорії доходів. [2] 

7. Використання звільнення від оподаткування окремих видів доходів, податкова знижка  

7.1. Визначення переліку неоподатковуваних доходів фізичних осіб. [1] 

7.2. Пояснення правового статусу податкової знижки для фізичних осіб. [2] 

8. Комплексний розрахунок оподатковуваного доходу та податкового зобов'язання податку на доходи 
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фізичної особи 

8.1. Обчислення суми загального місячного сукупного оподатковуваного доходу найманого 

працівника та суми ПДФО, що сплачує роботодавець. [2] 

8.2. Обчислення суми доходів з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються 

під час їх нарахування (виплати, надання), та ПДФО з них. [2] 

8.3. Обчислення суми доходу, до якого застосовуються правила уникнення оподаткування. [2] 

8.4. Обчислення суми податкового зобов'язання, у річній декларації про майновий стан і доходи 

фізичної особи. [2] 

В. Податок на прибуток підприємств 

1. Сфера застосування податку на прибуток підприємств 

1.1. Опис сфери застосування податку на прибуток підприємств, типи платників цього податку. 

Підприємства, організації та установи. Які не є платниками податку на прибуток. [1] 

1.2. Пояснення того, як визнається статус податкового резидента юридичної особи. [2] 

1.3. Пояснення статусу «постійного представництва нерезидента» та наслідків такої класифікації.[2] 

1.4. Пояснення порядку визначення об’єкту та бази оподаткування податком на прибуток. [2] 

1.5. Пояснення порядку обчислення бази оподаткування операцій резидента Дія Сіті - платника 

податку на особливих умовах. [2] 

2. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Різниці, на які збільшується (зменшується) 

фінансовий результат 

2.1. Пояснення порядку встановлення податкового періоду для декларування та сплати податку на 

прибуток підприємств. [2] 

2.2. Визначення різниць, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат. Пояснення 

порядку визначення оподатковуваного прибутку/від’ємного значення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток підприємств. [2] 

2.3. Визначення різниць, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. [3] 

2.4. Визначення різниць, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). [3] 

2.5. Визначення різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій. [3] 

2.6. Пояснення особливостей оподаткування окремих видів діяльності та операцій. [2] 

2.7.Пояснення особливостей оподаткування операцій при переході зі спрощеної системи 

оподаткування на загальну систему. [2] 

2.8. Пояснення особливостей оподаткування доходів  нерезидентів та прирівняних до них осіб із 

джерелом їх походження з України. [3] 

2.9. Опис і пояснення обставин, за яких застосовуватимуться правила трансфертного 

ціноутворення.[2] 

2.10. Пояснення наслідків застосування податковим органом правил трансфертного ціноутворення 

та обчислення відповідних сум. [2] 

3. Комплексний розрахунок податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств. 

3.1. Розрахунок оподатковуваного доходу на підставі фінансового результату в бухгалтерському 

обліку та різниць, на які збільшується/зменшується фінансовій результат. [2] 

4. Звільнення від оподаткування податком на прибуток. 

4.1. Визначення видів доходів, що звільненні від оподаткування податком на прибуток. [2] 

4.2. Пояснення порядку використання вивільнених від оподаткування податком на прибуток коштів. 

[2] 
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Г. Податок на додану вартість 

1. Сфера застосування податку на додану вартість (ПДВ) 

1.1. Опис сфери застосування ПДВ. Об’єкт, база оподаткування, визначення місця постачання, дата 

виникнення податкових зобов’язань, звітного періоду. [2] 

1.2. Пояснення застосування ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України, споживання 

послуг, в тому числі електронних, які поставляються нерезидентами на митній території України.[2] 

1.3. Опис і пояснення порядку застосування основної та інших ставок податку, нульової ставки 

податку. [2] 

1.4. Пояснення правового статусу операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, звільнених від 

оподаткування ПДВ та оподатковуваних за нульовою ставкою. Розуміння різниці в правилах 

оподаткування та наслідків здійснення таких операцій для податкового обліку ПДВ. [3] 

1.5. Пояснення спеціальних режимів оподаткування ПДВ. Особливості оподаткування окремих 

операцій. [2]  

2. Вимоги до реєстрації платником ПДВ 

2.1. Визначення обставин обов’язкової реєстрації особи платником ПДВ. [1] 

2.2. Пояснення переваг добровільної реєстрації платником ПДВ. [2] 

2.3. Опис процедури реєстрації платником ПДВ. [2] 

2.4. Пояснення обставин, що є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ. [2] 

3. Розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ 

3.1. Опис порядку визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного 

бюджету України. [1] 

3.2. Визначення податкового кредиту та умовних податкових зобов’язань в операціях, що не є 

об’єктом оподаткування ПДВ, звільнених від оподаткування ПДВ та оподатковуваних за нульовою 

ставкою. [2] 

3.3. Пояснення правил формування податкового кредиту та правила його коригування. Застосування 

розрахунків пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту. [3] 

3.4. Пояснення підстав, за яких у особи виникає право на отримання бюджетного відшкодування та 

способи реалізації цього права. [2] 

3.5. Розрахунок суми ПДВ, що підлягає сплаті до Державного бюджету України за різними 

сценаріями. [3]  

4. Електронне адміністрування ПДВ 

4.1. Пояснення мети функціонування система електронного адміністрування ПДВ та її організації. 

[2] 

4.2. Обчислення суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні 

та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. [2] 

4.3. Пояснення правового статусу податкової накладної та порядку її застосування. [2] 

5. Звітність з ПДВ 

5.1. Опис порядку ведення особою обліку ПДВ. [2] 

5.2. Пояснення порядку подання декларації з ПДВ. визначення граничних термінів подання 

декларації з ПДВ. Порядок уточнення податкових зобов’язань за попередні періоди. [2] 

Ґ. Спрощена система оподаткування 

1. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

1.1. Пояснення порядку обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від 

спрощеної системи оподаткування. [2] 
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1.2. Пояснення порядку реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку. [1] 

2. Справляння єдиного податку 

2.1. Пояснення порядку визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - 

третьої груп. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи. [3] 

2.2. Визначення податкового (звітного) періоду, ставки, порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку. [2] 

2.3. Опис порядку ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. [2] 

2.4. Пояснення особливостей нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

платниками єдиного податку. [2] 

Д. Єдиний внесок 

1. Сфера застосування єдиного внеску 

1.1. Опис сфери застосування єдиного внеску. Платники, база нарахування єдиного внеску, звітні 

періоди. Облік платників єдиного внеску – страхувальників. [2] 

1.2. Пояснення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску. 

[3] 

1.3. Визначення переліку виплат, на які не нараховується єдиний внесок. [2] 

1.4. Пояснення процесу звітування за нарахованим єдиним внеском. Персоніфікований облік 

єдиного внеску. [2] 

2. Єдиний внесок за найнятих працівників, що здійснюється роботодавцями 

2.1. Базовий розрахунок єдиного внеску з різних видів виплат найнятим працівникам за трудовими 

договорами, в тому числі не за основним місцем роботи. [3] 

3. Єдиний внесок для інших осіб, крім найнятих працівників 

3.1. Пояснення порядку нарахування обов’язкового внеску фізичними особи - підприємцями, які не 

використовують працю інших осіб, фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно, 

іншими категоріями платників, крім тих, що здійснюють виплати найнятим працівникам. [2] 

3.2. Пояснення порядку добровільної сплати єдиного внеску. [2] 

Е. Податок на майно юридичних осіб 

1. Сфера застосування податку на майно юридичних осіб. 

1.1. Опис сфери застосування податку на майно юридичних осіб. Склад податку на майно. [2] 

1.2. Визначення платників податку, об’єктів та основних ставок податку на майно юридичних осіб 

за видами майна. [2] 

1.3. Визначення, пільг та звітних періодів оподаткування податком на майно юридичних осіб. [2] 

2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на майно юридичних осіб, в тому числі: 

2.1. Податку на нерухоме майно. [2] 

2.2. Транспортного податку. [2] 

2.3. Плати за землю. [2] 

3. Платежі та вимоги до звітності з податку на майно юридичних осіб. 

3.1. Пояснення порядку звітування податковому органу про: 

3.1.1. Нерухоме майно, в тому числі новостворене (нововведене). [2] 

3.1.2. Наявність легкових автомобілів, в тому числі придбаних протягом року. [2]  

3.1.3. Нормативну грошову оцінку земельної ділянки та площу земельної ділянки. [2] 

3.2. Пояснення порядку нарахування та сплати: 
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3.2.1. Податку на нерухоме майно. [2] 

3.2.2. Транспортного податку. [2] 

3.2.3. Плати за землю. [2]  

Є. Професійні та технологічні навички 

1. Використання IT технологій для ефективного доступу та оперування відповідною інформацією  

2. Навички використання IT технологій, комп'ютерних методів та відповідних інструментів, 

необхідних на робочому місці 

3. Вміння ефективно представляти дані та інформацію, використовуючи відповідні інструменти 

 

12. ПЕРЕЛІК ЗМІН 

Ця програма іспиту «Оподаткування» викладена в новій редакції. 


