ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
Поняття і предмет регулювання фінансового законодавства.
Метод регулювання і принципи фінансового законодавства.
Фінансові правовідносини, їхні особливості і види.
Зміст фінансових правовідносин.
Фінансово-правові норми, їх характеристики та види.
Джерела фінансового права.
Сутність та функції фінансів.
Фінансова система України.
Система чинних законодавчих актів України, що регулюють фінансові
правовідносини.
Місце фінансового права в системі права України.
Організація та органи фінансового контролю.
Склад доходів і видатків бюджетів України.
Бюджетні повноваження Верховної Ради України.
Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.
Порядок складання, розгляду, затвердження бюджету.
Правовий режим цільових фондів.
Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування.
Бюджетний процес.
Загальна характеристика системи державних доходів.
Поняття податкової системи й основні принципи, що її характеризують.
Критерії характеристики податкової системи.
Сутність, види та форми фінансового контролю.
Аудиторська діяльність.
Органи фінансового контролю, їх функції та повноваження.
Поняття регіональної бюджетно-податкової системи і її форми.
Проблеми розвитку податкових систем держав СНД.
Поняття й ознаки податку, класифікація податків.
Функції і принципи податку.
Співвідношення податку, мита, збору.
Сутність і види принципів оподатковування.
Законодавче регулювання принципів оподатковування.
Поняття платника податку, презумпція винності платника податків.
Принципи класифікації платників податків.
Фізичні особи як платники податку.
Податковий статус юридичних осіб, їхніх філій, відособлених підрозділів.
Об’єкт оподатковування в чинному законодавстві України.
Методи обліку при розрахунку об’єкта оподатковування.
Регулювання елементів об’єкта оподатковування, їхнє співвідношення.
Основні типи систем оподатковування.
Поняття ставки податку.
Види і характеристика ставок оподатковування.

Метод оподатковування.
Способи сплати податку.
Поняття податкової пільги.
Види і форми пільг в області оподатковування.
Правове регулювання територіальних податкових пільг.
Права та обов’язки платника податків.
Права і обов’язки контролюючого (податкового) органу.
Місце державних податкових адміністрацій у системі контролюючих органів в Україні.
Система митних органів в Україні.
Інші органи, що здійснюють контроль за сплатою податків на території України.
Підстави залучення до відповідальності за порушення податкового законодавства.
Класифікація податкових право-порушень.
Види відповідальності за порушення податкових норм.
Оподаткування прибутку підприємств.
Особливості оподаткування операцій особливого типу під-приємств в Україні.
Податок із власників транспортних засобів.
Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
Плата (податок) за землю.
Державне мито.
Податок на додану вартість.
Акцизний збір.
Особливості застосування непрямих податків у зовнішньо-економічній діяльності.
Мито, його специфіка і види.
Прибутковий податок з громадян.
Інші види податків і зборів з фізичних осіб.
Особливості оподаткування суб’єктів малого бізнесу в Україні.
Місцеві податки і збори: сутність і принципи функціонування.
Законодавче врегулювання окремих видів місцевих податків і зборів.
Місце ресурсних платежів у податковій системі України.
Плата за воду.
Збір на обов’язкове пенсійне страхування.
Збір на загальнообов’язкове соціальне страхування і його види в законодавстві
України.
Поняття подвійного оподатковування і його види.
Загальна характеристика державних видатків.
Кошторис як індивідуально-плановий акт.
Порядок фінансування охорони здоров’я.
Порядок фінансування видатків на утримання законодавчої, виконавчої та судової влади.
Особливості фінансування державних підприємств.
Порядок фінансування промисловості та капіталовкладень.
Банківська система та функції Національного банку України.
Правове регулювання грошового обігу в Україні.
Особливості валютного регулювання.
Валютний контроль.

Операції з іноземною валютою, що дозволяються за законо-давством України.

