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Анотація

У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та
категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі
чинного законодавства висвітлені найактуальніші питання діяльності держави
та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання
оподаткування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів
Загальної та Особливої частини податкового права.

Для викладачів і студентів юридичних та економічних вищих навчальних
закладів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств
і організацій.
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