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Податкова система є найважливішою cкладовою загальної економічної стратегії та її фінансової політики як держави, так і окремого
підприємства. Як складова бюджетної системи держави вона водночас є і інструментом державного регулювання економіки.
Податкова система визначається тією фінансовою та загальною
стратегією, що склалася в суспільстві. Тому кожна держава розробляє
свою податкову систему, проте виробити ідеальну досі не вдалося.
Кожна з них має свої позитивні та негативні ознаки.
Мета курсу — вивчення особливостей податкових систем у різних
країнах світу з різною економічною спрямованістю: командноадміністративною або ринковою. Визначення особливостей дає можливість застосовувати світовий досвід при організації податкової системи в Україні та запобігти помилкам, що мали місце в інших
державах.
Податкові системи кожної країни в світі за останні роки зазнали
досить суттєвих змін, на які справляли вплив різні чинники, а саме:
економічна спрямованість держави та її економічна стратегія, політична стабільність, напрями фінансової стратегії, національні традиції, культура сплати податків тощо.
Дисципліна “Податкові системи зарубіжних країн” входить до
блоку дисциплін, які вивчають проблеми оподаткування. Вона є продовженням курсів “Податкова система”, “Податкова система України” та “Податкова політика”. Ця дисципліна призначена для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики оподаткування під
час навчання в магістратурі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Особливості побудови та
функціонування податкових систем різних країн світу
1
Теоретичні та методологічні основи організації податкових
систем у різних країнах світу
2
Загальні особливості та прикмети податкових систем країн
з різною економічною спрямованістю
Змістовий модуль ІІ. Особливості функціонування
податкових систем країн СНД
3
Податкова система Російської Федерації
4
Податкові системи Грузії та Казахстану
5
Податкові системи Таджикистану та Узбекистану
Змістовий модуль ІІІ. Податкові системи країн Європи
6
Система оподаткування у Великобританії
7
Податкова система у Федеративній Республіці Німеччини
8
Оподаткування у Французькій республіці
9
Податкові системи інших країн Європи
Змістовий модуль IV. Податкові системи країн
Американського континенту та країн Азії
10
Податкова система Сполучених Штатів Америки
11
Оподаткування в Канаді
12
Податкові системи країн Азії та Австралії
Разом годин: 144

№
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”
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Тема 2. Загальні особливості та прикмети податкових
систем країн з різною економічною спрямованістю
Податкові системи різних країн та особливості їх розвитку в ХХ
ст. Спільне у податкових системах країн з різною економічною орієнтацією.
Економічна теорія Кейнса, її зміст та характеристика як теоретичної бази, застосування при розробці державної податкової політики.
Модифікації цієї економічної теорії за сучасних умов та їх вплив на
будівництво податкових систем.

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи організації
податкових систем у різних країнах світу
Податкова система, її сутність та місце в загальній фінансовій
стратегії держави. Елементи податкової системи та їх зміст. Об’єкти
та суб’єкти оподаткування, їхні характеристики. Законодавча база
податкової системи, вимоги до неї та принципи організації. Роль і
місце держави в її організації.
Податкова система в Україні, її зміст та етапи розвитку. Законодавча та нормативна база системи оподаткування, її характеристика.
Класифікація податків за різними ознаками. Методика розрахунку
окремих податків, її зміст. Обов’язки платників податків, їхні права.
Строки та способи стягнення податків, внесків та обов’язкових платежів. Причини порушень податкового законодавства та види покарань за них.
Податкова політика підприємства, її сутність. Мета та завдання її
за сучасних умов розвитку економіки України. Методи планування
податкових платежів на підприємстві та контроль за виконанням
плану. Розробка податкового календаря та його значення для ефективної діяльності підприємства. Пільги на податки підприємства та
їх види. Можливості зменшення розмірів податкових платежів з урахуванням чинного законодавства в Україні.
Література [1–5; 22; 25; 30; 35; 42; 68; 69]

Змістовий модуль І. Особливості побудови та функціонування
податкових систем різних країн світу

ЗМІСТ
дисципліни
“ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”
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Тема 4. Податкові системи Грузії та Казахстану
Податкова система Грузії, її перебудова в 90-х роках ХХ ст. Податковий Кодекс Грузії та його характеристика. Непрямі податки держави та їх застосування. Податок на прибуток, методика його розрахунку. Прибутковий податок з громадян, його характеристика. Податок
на майно, землю та їх зміст.
Побудова нової податкової системи в Казахстані та її значення для
розвитку економіки держави. Принципи нової податкової системи.
Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Прибутковий податок з
юридичних і фізичних осіб, їхні характеристики. Податок на додану
вартість, порядок його нарахування і стягнення. Акцизний збір та

Тема 3. Податкова система Російською Федерації
Реформування податкової системи Російської Федерації та її сутність. Прийняття Податкового Кодексу, зміст його першої та другої
частин. Непрямі податки, які стягуються в Російській Федерації, їхні
особливості. Податок з фізичних осіб, особливості нарахування та
стягнення. Інші податки, які сплачують фізичні особи. Податок з
власників транспортних засобів та особливості його сплати. Оподаткування юридичних осіб. Особливості сплати податку з прибутку
підприємств. Оподаткування некомерційних організацій.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 68; 69]

Змістовий модуль ІІ. Особливості функціонування податкових
систем країн СНД

Економічна теорія Лафера та її характеристика. Особливості застосування цієї теорії при розробці державної податкової системи.
Складові податкових систем різних країн та особливості окремих
її елементів.
Державне регулювання податкових систем у різних країнах та їх
зміст. Методи впливу держави на економічну ефективність підприємства, їхні характеристики. Пільги, які надаються підприємствам, та
принципи їх надання. Вільні економічні зони, особливості сплати податків у них.
Податкова політика підприємства в інших країнах та особливості
її розробки. Головна мета та завдання розробки цієї політики в різних
країнах. Податкова культура платників податків, внесків та обов’язкових платежів.
Література [1–5; 22; 25; 30; 35; 42; 68; 69]
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Тема 6. Система оподаткування у Великобританії
Історія розвитку податкової системи Великобританії в ХVI–ХХ
ст. та її етапи. Економічні теорії англійських економістів Ф. Бекрн, У.
Петті та ін. Принципові підходи до побудови податкової системи в
державі.
Податкова система Великобританії та головні групи податків, їхня
характеристика.
Прямі податки та їх види. Прибутковий податок з громадян та
особливості методики його розрахунку. Пільги на прибутковий податок. Ставки податку, особливості їх застосування. Податок на прибуток корпорацій та тенденції його зміни. Ставки податку на прибуток, особливості податоку на спадщину та методика його розрахунку.
Податок на соціальне страхування, особливості оподаткування.
Непрямі податки у Великобританії, їх види Податок на додану
вартість, його характеристика. Акцизи та порядок їх сплати. Мито,
гербовий збір, податок з ігорного бізнесу тощо.

Змістовий модуль ІІІ. Податкові системи країн Європи

Тема 5. Податкові системи Таджикистану та Узбекистану
Реформування податкової системи Таджикистану і прийняття
Податкового Кодексу. Загальнодержавні та місцеві податки і
обов’язкові платежі, їх види. Податок на прибуток юридичних осіб та
на майно підприємств. Земельний податок та оподаткування надрокористувачів
Особливості податкової системи Узбекистану. Податковий Кодекс Республіки та його характеристика. Види загальнодержавних і
місцевих податків, зборів та обов’язкових платежів. Податок на дохід
(прибуток) юридичних осіб, його ставки. Податок на дохід фізичних
осіб, його характеристика. Непрямі податки та особливості їх застосування. Інші податки та збори, які сплачуються в державі.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 68; 69]

його зміст. Оподаткування надрокористувачів та його характеристика. Державне мито, земельний податок, податок на транспортні засоби та податок на майно, особливості їх сплати. Напрями удосконалення податкової системи в Казахстані.
Література [1–5; 13; 22; 25; 27; 28; 30; 35; 39; 42; 49; 68; 69]
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Тема 8. Оподаткування в Французькій республіці
Податкова система Франції, її характеристика. Види податків, їх
класифікація.
Податок на додану вартість та методика його нарахування, особливості сплати. Пільги, які надаються при сплаті цього податку, та
особливості їх застосування. Мито, головна його мета й особливості
застосування. Прибутковий податок з корпорацій, його розрахунок.
Прибутковий податок з фізичних осіб, його місце в загальній податковій системі. База оподаткування цього податку та методика її
розрахунку. Соціальні відрахування, дохід, отриманий від операцій з
нерухомістю, з цінними паперами та іншим майном. Податок на власність, методика його розрахунку.
Інші федеральні податки та збори Франції, особливості їх розрахунку.
Місцеві податки та збори, їх види.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 45; 68; 69]

Тема 7. Податкова система у Федеративній Республіці
Німеччини
Історія розвитку податкової системи Німеччини в ХІХ–ХХ ст., характеристика головних її етапів. Сучасна податкова система, принципи її побудови.
Види податків, з яких складаються податкові платежі. Прибутковий податок, особливості його розрахунку та сплати. Податки з фізичних осіб — податок на додану вартість, промисловий податок, податок з корпорацій, податок на майно, поземельний податок, податок
при купівлі землі, страхові внески, податок на спадщину, автомобільний податок, податок на утримання пожежної охорони, мито, акцизи
та ін.
Державне регулювання податків у Німеччині.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 44; 68; 69]

Місцеві податки та збори: податок на майно, подушний податок та
інші податки, які встановлюються в кожному графстві і які відрізняються один від одного.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 43; 68; 69]
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Тема 9. Податкові системи інших країн Європи
Історичний аспект розвитку та становлення податкової системи
Італії, особливості застосування державою різних податків залежно
від обставин. Сучасна податкова система, її характеристика.
Податки з фізичних осіб, їхня характеристика. Прибутковий податок, його характер та особливості розрахунку. Оподаткування доходу
від земельної власності, від капіталу, від підприємницької діяльності.
Податки з юридичних осіб та їх види. Прибутковий податок з юридичних осіб, його сплата в загальнодержавний та місцеві бюджети.
Непрямі податки, їхня характеристика. Податок на додану вартість,
акцизи та їх застосування в Італії. Інші податки та збори Італії, їхня
характеристики.
Способи стягнення податків, покарання за правопорушення податкового законодавства в Італії.
Податкова реформа Іспанії в 70-х роках ХХ ст., її зміст. Організація податкової служби держави, її ефективність. Об’єкти оподаткування, їхня характеристика. Державний контроль за податковою системою, організація його в сучасних умовах.
Рівні податкової системи Іспанії, їхні характеристики. Джерела
формування державного бюджету за рахунок податків.
Прибутковий податок з фізичних осіб, методика його розрахунку
та сплати. Пільги, які надаються платникам прибуткового податку.
Особливості обкладання ним залежно від статусу платника: резидент
чи нерезидент. Податок на додану вартість та особливості його сплати в Іспанії.
Податки та збори, які сплачуються в місцеві бюджети: їх види, характер нарахування та сплати. Особливості місцевого оподаткування
залежно від території. Податковий контроль та ефективність його
здійснення в Іспанії.
Організація податкової системи Королівства Данії. Податки з фізичних осіб, їхня характеристика. Стягнення прибуткового податку з
громадян та ставки на кожному його рівні. Податок на спадщину та
його сплата. Податки з юридичних осіб, їхня характеристика. Особливості та ставки оподаткування прибутку підприємств. Податок на капітал та майно. Податок на додану вартість і методика його розрахунку.
Податкова система Королівства Швеція та її характеристика.
Оподаткування юридичних осіб та особливості залежно від типу
компанії та форми власності. Податок на прибуток, особливості його
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Тема 10. Податкова система Сполучених Штатів Америки
Податкова система США як важливий інструмент державного
впливу на розвиток економіки та господарську діяльність підприємств.
Податки як головні джерела фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів. Стимулююча роль податків та методи їх застосування
в державному регулюванні підприємницької діяльності, впровадження нових технологій та обладнання, передового досвіту.
Федеральний бюджет США, його структура, місце податкових
платежів у ньому. Прибутковий податок з фізичних осіб: порядок нарахування, строки сплати та варіанти розрахунку. Відрахування на
соціальне страхування, їхній зміст. Податок на доходи корпорацій, їх
місце в загальній системі податків, методика розрахунку цього податку. Акцизні збори, їхня характеристика, мито тощо.
Податки, які сплачуються в бюджети штатів, їхня характеристика. Податки з юридичних осіб: на доходи корпорацій, на надприбуток, податок
від продажу капітальних активів, податки на майно, прибутковий податок
з громадян, податок на споживання, на ділову активність тощо.
Податки та збори, які сплачуються в бюджети штатів. Їх види та
структура: податок на готельне обслуговування, на комунальні послуги, на угоди та ін.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 68; 69]

Змістовий модуль ІV. Податкові системи країн
Американського континенту та країн Азії

нарахування та сплати. Податок на додану вартість та його застосування. Прибутковий податок з громадян, податок на спадщину.
Характеристика податкової системи Фінляндської Республіки.
Оподаткування юридичних осіб. Особливості оподаткування підприємств різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Корпоративний податок та методика його розрахунку. Оподаткування фізичних осіб. Інші податки та обов’язкові платежі.
Особливості податкової системи Королівства Норвегія. Оподаткування юридичних осіб, головні податки, які вони сплачують: податок
на прибуток фірм та підприємств, податок на дивіденди, на соціальне
страхування та ін. Оподаткування фізичних осіб: прибутковий податок та податок на спадщину. Особливості їх розрахунку та сплати.
Література [1–5; 16; 18; 22; 24; 30;
32; 33; 35; 42; 65; 68; 69]
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Тема 12. Податкові системи країн Азії та Австралії
Податкова система Японії, її особливості. Прибутковий податок з
юридичних та фізичних осіб, порядок сплати. Характеристика державних та місцевих податків, зборів, обов’язкових платежів.
Організація податкової служби в Ізраїлі. Податкова система та
особливості її організації. Податок на додану вартість, особливості
його нарахування та стягнення. Податок на прибуток, його характеристика. Прибутковий податок з фізичних осіб та особливості його
застосування в країні.
Особливості податкової системи Республіки Філіппіни та Тайваню.
Податкова система Австралії, її особливості. Рівні податкової системи та їхня характеристика. Прибутковий податок з юридичних і
фізичних осіб, особливості його застосування. Федеральні податки,
їхня характеристика. Подальше реформування податкової служби
Австралії.
Література [1–5; 21; 22; 24; 30; 35–37; 42; 46;
47; 50–53; 57–59; 61; 64; 66–69]

Тема 11. Оподаткування в Канаді
Податкова система Канади та її рівні — федеральний, провінційний, місцевий. Джерела отримання доходів бюджетів всіх рівнів, їх
характеристика.
Прибутковий податок з громадян, методика його розрахунку та
порядок сплати. Пільги щодо цього податку та їхнє соціальноекономічне значення. Ставки сплати податку та їх залежність від
об’єкта отримання (федеральний або провінційний бюджети), місця
сплати та ін. Податок на приріст ринкової вартості активів, його сутність.
Податок на прибуток юридичних осіб, пільги. Стимулювання через систему податків розвитку науково-технічного прогресу, розвитку підприємництва в окремих (наприклад, деяких північних районах) регіонах, стимулювання розвитку сільського господарства,
фермерського господарства та ін. Податок з продаж та його сутність.
Податок на товари та послуги, його характеристика.
Провінціальні податки та збори, їхня сутність. Місцевий податок
з роздрібних продажів, його ставки. Особливості податкових систем
у різних провінціях Канади.
Система координації податків та її здійснення за сучасних умов.
Література [1–5; 22; 24; 30; 35; 42; 68; 69]
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Варіант 1
1. Написати реферат на тему: “Зміни в податкових системах країн
світу в 70–90-х роках XX ст. та їх особливості”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Особливості розрахунку та
сплати податку на додану вартість або його аналога в різних країнах світу”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі Китаю.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Номер варіанта *

Остання цифра залікової книжки

Контрольна робота виконується у вигляді реферату. Тема контрольної роботи вибирається студентом з переліку тем у програмі вивчення курсу та у відповідності з номером залікової книжки. Викладання матеріалу в рефераті слід робити у формі самостійного
дослідження. В кінці реферату наводяться короткі висновки та перелік використаної літератури.
Структура реферату:
• вступ — 1 стор.;
• основна частина — до 15 стор., висновки — до 2 стор.;
• список використаної літератури.
На друге та третє питання дається коротка відповідь (до трьох сторінок) з висвітленням тільки сутності питання.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
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Варіант 2
1. Написати реферат на тему: “Особливості прямого та непрямого
оподаткування в різних країнах світу”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Особливості розрахунку та
сплати акцизів у різних країнах світу”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі Індії.
Варіант 3
1. Написати реферат на тему: “Податкова теорія Кейнса та її характеристика”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Особливості сплати мита в
різних країнах світу”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі Японії.
Варіант 4
1. Написати реферат на тему: “Податкова теорія Лафера та її характеристика”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Особливості податку на прибуток у різних країнах світу”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі Австралії.
Варіант 5
1. Написати реферат на тему: “Особливості стимулювання розвитку науково-технічного прогресу за допомогою податків”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Особливості податку на доходи фізичних осіб у різних країнах світу”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі США.
Варіант 6
1. Написати реферат на тему: “Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних
країнах світу”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Особливості розрахунку та
сплати податку на майно у різних країнах світу”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі Канади.
Варіант 7
1. Написати реферат на тему: “Загальнодержавні податкові платежі
в різних країнах світу та їх характеристика”.
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Варіант 1
Реферат на тему: “Податкові системи Китаю, Індії та інших країн
Південної Азії, їхні особливості”.
Варіант 2
Реферат на тему: “Податкові системи Японії та Південної Кореї,
їхні особливості”.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(для слухачів магістратури)

2. Дати коротку відповідь на питання: “Історичний розвиток та особливості податкової системи Об’єднаного Королівства Великобританія та Північної Ірландії”.
3. Дати коротку характеристику податковій системі Російської Федерації.
Варіант 8
1. Написати реферат на тему: “Місцеві податкові платежі в різних
країнах світу та їхня характеристика”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Історичний розвиток та особливості податкової системи Німеччини”.
3. Дати коротку характеристику податкових систем Казахстану, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану та Киргизії.
Варіант 9
1. Написати реферат на тему: “Податкові платежі, які сплачують
юридичні особи в різних країнах світу, їхня характеристика”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Історичний розвиток та особливості податкової системи Французької Республіки”.
3. Дати коротку характеристику податкових систем країн Латвії,
Литви та Естонії.
Варіант 10
1. Написати реферат на тему: “Податкові платежі, які сплачують фізичні особи в різних країнах світу, їхня характеристика”.
2. Дати коротку відповідь на питання: “Історичний розвиток і особливості податкової системи Італії та Іспанії”.
3. Дати коротку характеристику податкових систем Грузії, Вірменії
та Азербайджану.
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1. Податкова політика зарубіжних країн та її особливості.
2. Види податків зарубіжних країн.
3. Особливості порядку нарахування та сплати деяких податків у
різних країнах світу.
4. Податкове право в різних країнах, його особливості.
5. Методи розрахунку об’єктів оподаткування та його складових.
6. Пільги на податки та методика їх застосування.
7. Податкова звітність, права податкових органів.
8. Структура федерального бюджету США.
9. Прибутковий податок з громадян у США та особливості його
стягнення.
10. Особливості податку на прибуток корпорацій США.
11. Місце та значення місцевих податків у формуванні місцевих бюджетів США.
12. Особливості державного податкового регулювання в Канаді.
13. Джерела поповнення дохідної частини бюджету провінцій Канади, їхня характеристика.
14. Види пільг на головні податки, які діють в Канаді.
15. Головні напрями координації податкової системи в Канаді.
16. Головні принципи будівництва податкової системи в Німеччині.
17. Головні види податків, які діють в Німеччині.
18. Місцеві податки Німеччини, їхня характеристика.
19. Прибутковий податок з фізичних осіб у Німеччині та пільги на
нього.
20. Податкова система Австрії та її характеристика.
21. Особливості оподаткування корпорацій Австрії.
22. Оподаткування фізичних осіб та пільги, які діють в Австрії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Варіант 3
Реферат на тему: “Податкові системи країн Південної Америки,
їхні особливості”.
Варіант 4
Реферат на тему: “Податкові системи країн Африканського континенту, їхні особливості”.
Варіант 5
Реферат на тему: “Податкова система Австралії, її особливості”.
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28.
29.

23.
24.
25.
26.
27.

Місцеві податки та збори Австрії.
Структура податкових надходжень у бюджет Франції.
Особливості прибуткового податку з фізичних осіб у Франції.
Структура місцевих податків Франції та її особливість.
Податки на власність юридичних і фізичних осіб у Франції, особливості їхньої сплати.
Розвиток податкової системи Італії.
Прибутковий податок з громадян в Італії як головне джерело доходної частини бюджету.
Особливості використання непрямих податків в Італії.
Місце муніципальних податків Італії в загальній податковій системі.
Податкові реформи Іспанії в ХХ ст. та їхня характеристика.
База оподаткування прибуткового податку в Іспанії.
Загальна характеристика податкових систем країн Бенілюксу.
Особливості оподаткування резидентів та нерезидентів у країнах
Бенілюксу.
Структура непрямих податків країн Бенілюксу.
Значення та роль місцевих податків у країнах Бенілюксу.
Пільги оподаткування фізичних та юридичних осіб у країнах Бенілюксу.
Напрями побудови податкової системи Чеської Республіки та її
характеристика.
Характеристика податкових платежів, які сплачуються в Чеській
Республіці.
Особливості побудови податкової системи в Угорській Республіці.
Непрямі податки Республіки Польща та їхня характеристика.
Місцеві податки та збори Республіки Польща та їх склад.
Особливості податкової системи Республіки Кіпр.
Податкові системи країн СНД, їхня характеристика.
Особливості податкових систем в окремих країнах СНД.
Умови прийняття та склад Податкового Кодексу РФ.
Сутність проведення податкової реформи в РФ.
Сутність та склад соціального податку РФ.
Напрями та мета побудови податкової системи Грузії.
Позитивні та негативні ознаки податкової системи Грузії.
Особливості побудови податкової системи Естонської Республіки.

17

53. Характеристика державних та місцевих податків Естонської Республіки.
54. Особливості дії податку на прибуток в Естонській Республікці.
55. Прибутковий податок з юридичних та фізичних осіб в Республіці
Кіпр та методика його розрахунку.
56. Місцеві податки та збори Республіки Кіпр, їхня характеристика.
57. Характеристика податкової системи Латвійській Республіці.
58. Види та характеристика непрямих податків Латвійській Республіці.
59. Податкова система Республіки Угорщини та її характеристика.
60. Особливості податку на доходи юридичних осіб в Республіці
Угорщина.
61. Податковий Кодекс Тайваню та його значення для держави.
62. Податкова система Японії, її характеристика.
63. Органи державного управління та контролю за платниками податків в Ізраїлі, їхня структура.
64. Особливості сплати непрямих податків в Ізраїлі.
65. Вільні економічні зони в РФ та їх утворення.
66. Особливості розвитку податкової системі Тайваню.
67. Характеристика податкової системи Австралії.
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