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Тема № 1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКІВ ТА ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. 

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Поняття, ознаки і функції податку. 

2. Види фінансових платежів до бюджету та їх порівняльна 

характеристика. 

3. Класифікація податків та обов’язкових платежів. 

4. Правовий механізм податку. Елементи правового механізму та їх зміст. 

Висновок 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 

141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI  

5. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Закон 

України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР. 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. Закон України вiд 08.07.2010  № 2464-

VI(Урядовий кур'єр вiд 26.08.2010 - № 156) 

7. Бандурка О. М. Податкове право. Навч. посіб./ Бандурка О. М., 

Понікаров В. Д., Попова С. М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

312 с. 

8. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / 

кол. авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів 

України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с. 

9. Податкове право України : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки 

України, Науково-дослідний ін-т фінансового права ; ред. : Л. К. 

Воронова, М. П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2009. – 485 с. 

10. Пришва Н. Ю. Податкове право : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К. : 

Юрінком Інтер, 2010. – 365 с. 

11. Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. 

: Право, 2010. — 256 с. 
 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомитись з поняттям, ознаками і функціями податку; дослідити 

види фінансових платежів до бюджету; вивчити класифікацію податків та 



обов’язкових платежів; вивчити зміст та елементи правового механізму 

податку. 

 

ВСТУП 

У цьому семестрі ми вивчаємо один із найважливіших та 

найскладніших інститутів «Фінансового право»  - «Податкове право». 

Податкове право є провідним фінансово-правовим інститутом, 

нормами якого врегульовано відносини з приводу встановлення, введення та 

справляння податків.  

Відокремлене вивчення податкового права є необхідним, оскільки 

майбутнім юристам  необхідна всебічна правова підготовка, знання та 

розуміння основних нормативно-правових актів з питань оподаткування, 

вміння їх застосовувати в практичній діяльності. Недооцінка правової 

підготовки юристів  в цій сфері призводить до практичних помилок, завдає 

шкоди державі, збитків підприємствам і організаціям різних форм власності і 

видів діяльності.  

Значну увагу буде приділено вивченню теоретичних положень 

податкового права, значення яких не зменшується зі змінами в податковому 

законодавстві. Це, в першу чергу, теоретичні визначення основних складових 

податкової системи, обґрунтування предмету та методу податкового права, 

класифікація податків та порядок їх встановлення, особливості та зміст 

податкових правовідносин, поняття податкової правосуб’єктності, права та 

обов’язки суб’єктів податкових правовідносин. Значна роль приділяється 

питанням відповідальності за порушення податкового законодавства. 

Розглянемо і особливості правового регулювання окремих видів податків, 

виходячи з їх основних елементів. 

Отже, метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

розуміння значення податків, теоретичних основ побудови податкової 

системи  та  напрямів проведення податкової політики України, розуміння їх  

особливостей, а також механізмів оподаткування та методів податкової 

роботи фіскальних служб та платників податків.  
 

І. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ФУНКЦІЇ ПОДАТКУ. 

В умовах ринкової економіки податок є багатогранною категорією, і 

виступає як: 

 Інструмент перерозподілу ВВП, доходів юридичних та фізичних 

осіб; 

 База економічного розвитку держави; 

 Головне джерело формування фінансових ресурсів держави, що 

забезпечує її розвиток; 

 Інструмент впливу на виробництво, його динаміку і структуру, 

процеси нагромадження; 



 Інструмент впливу на розвиток науки, освіти, культури, 

гарантування економічної безпеки; 

 Найважливіше джерело задоволення соціальних потреб; 

 Критерії ефективності інвестиційної ктивності, конкретної 

виробничої діяльності; 

 Мірило можливостей держави у світовому економічному просторі. 

Багатогранна категорія «податок» дозволяє поділити податок на правову 

категорію і законодавчо закріплене (прикладне) поняття. При 

характеристиці податку як правової категорії в основному роблять акцент 

напереході власності від платника до держави,  тобто зміна форми власності 

при внесенні платником податку до бюджету (державного чи місцевого). 

Основою для переходу права власності є конституційний публічно-

правовий обов’язок платника податків сплачувати законно встановлені 

податки. Платник податків не має права розпоряджатися на свій розсуд тією 

частиною свого майна, щоу вигляді визначеної грошової суми підлягає 

внеску в бюджет, він зобов’язаний регулярно перераховувати цю суму на 

користь держави.  

Прикладне поняття законодавчо закріплене в ст.. 6 ПКУ, де під 

податком податком розуміється обов'язковий, безумовний платіж до 

відповідного бюджету,що справляється з платників податку відповідно до 

ПКУ. 

Отже, податок — це форма примусового відчуження результатів 

діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, у державну 

чи комунальну власність, що надходить убюджет відповідного рівня (чи 

цільовий фонд) на підставі закону (чи акта органу місцевого 

самоврядування) і виступає якобов’язковий, нецільовий, безумовний, 

безоплатний і безповоротний платіж. 

Ознаки податку: 

1. Це вид платежу, закріплений актом компетентного органу державної 

влади.  

2. З першою ознакою безпосередньо пов’язана ознака індивідуальної 

безоплатності, чи однобічного характеру встановлення податку.  

3. Нецільовий характер податкового платежу означає надходження його 

у фонди, що акумулюються державою і використовуються на задоволення 

державних потреб.  

4. Безумовний характер податку є продовженням попередньої ознаки й 

означає сплату податку, не пов’язану з жодними зустрічними діями, 

привілеями з боку держави. 

5. Платіж надходить до бюджету відповідного рівня чи цільового 

фонду. 

6. Обов’язковий характер податкового вилучення забезпечує 

нагромадження коштів у доходній частині бюджету.  

7. Безповоротний характер податку. 

8. Платіж у грошовій формі.  

Функції податків. 



Основні функції податку. 

1. Фіскальна (лат. fiscus — державна скарбниця).  

2. Регулююча функція. 

3. Контрольна функція. 

Додаткові функції податку утворюють підсистему, що охоплює кілька 

видів функцій. 

1. Розподільна функція. 

2. Стимулююча (дестимулююча) функція. 

3. Накопичувальна функція. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, податок — це форма примусового відчуження результатів 

діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, у державну 

чи комунальну власність, що надходить убюджет відповідного рівня (чи 

цільовий фонд) на підставі закону (чи акта органу місцевого самоврядування) 

і виступає якобов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і 

безповоротний платіж. 

Ознаки податку: це вид платежу, закріплений актом компетентного 

органу державної влади; індивідуальної безоплатності; нецільовий характер 

податкового платежу; безумовний характер податку; платіж надходить до 

бюджету відповідного рівня; обов’язковий характер; безповоротний характер 

податку; платіж у грошовій формі.  

Основні функції податку : фіскальна, регулююча,контрольна. 

 

ІІ. ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Згідно стання 6 ПКУ під збором (платою, внеском) слід розуміти 

обов'язковий  платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників 

зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок 

вчинення на  користь таких осіб державними органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. 

Проте, податок і збіри мають певні загальні риси, зокрема, такі: 

— обов’язковість сплати податків і зборів до відповідних бюджетів і 

фондів; 

— чітке надходження їх до бюджетів і фондів, за якими вони 

закріплені; 

— стягнення їх на основі законодавчо закріпленої форми й порядку 

надходження; 

— примусовий характер стягнення; 

— здійснення контролю єдиними органами Державної податкової 

служби; 

— безеквівалентний характер платежів. 

Попри схожість цих механізмів, вони, однак, мають чіткі розбіжності. 



1. За значенням. Податкові платежі забезпечують до 80 відсотків 

надходжень у доходну частину бюджету, інші види відрахувань, відповідно, 

менше. 

2. За метою. Мета податків — задоволення потреб держави, мета зборів 

та платежів — задоволення певних потреб чи витрат установ. 

3. За обставинами. Податки являють собою безумовні платежі; мито і 

збір сплачуються у зв’язку з послугою, наданою платнику державною 

установою, що реалізує державно-владні повноваження. 

4. За характером обов’язку. Сплата податку пов’язана з чітко 

вираженим обов’язком платника; мито і збір характеризуються певною 

добровільністю дій його і не регулюються іноді відносинами імперативного 

характеру. 

5. За періодичністю. Збори, платежі часто мають разовий характер і 

сплата їх здійснюється без певної системи; податки ж характеризуються 

певною періодичністю. 

6. Відносини відплатності характерні для зборів (на відміну від 

податків). 

Отже, на відміну від загальних податкових платежів збори мають 

індивідуальний характер і їм завжди властиві спеціальна мета і спеціальні 

інтереси. 

Отже, податкова система являє собою сукупність податків, зборів і 

платежів, законодавчо закріплених у даній державі; принципів, форм і 

методів їхнього встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують 

їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Під збором (платою, внеском) слід розуміти обов'язковий  платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою 

отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на  

користь таких осіб державними органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. 

Податкова система являє собою сукупність податків, зборів і платежів, 

законодавчо закріплених у даній державі; принципів, форм і методів їхнього 

встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують їхню сплату, 

контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства. 

 

ІІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ 

ПЛАТЕЖІВ 

Усю сукупність обов’язкових платежів податкового характеру можна 

класифікувати за кількома підставами. Виділимо найбільш важливі з них. 

1. Залежно від компетенції органу, що вводить дію податкового 

платежу на відповідній території: 



а) загальнодержавні — податки і збори, що їх встановлює Верховна Рада 

України, що вводяться в дію винятково законами України і діють на всій 

території України; 

Ст. 9 ПКУ закріплює що До загальнодержавних належать такі податки та 

збори:  

1. податок на прибуток підприємств;  

2. податок на доходи фізичних осіб;  

3. податок на додану вартість;  

4. акцизний податок;  

5. екологічний податок;  

6. рентна плата;  

7. мито. 

б) місцеві — податки та збори, перелік яких встановлює Верховна Рада 

України, вводять у дію місцеві органи самоврядування і які діють на 

території окремих регіонів України. 

До місцевих податків належать (ст. 10 ПКУ):  

- податок на майно;  

- єдиний податок.  

До місцевих зборів належать:  

- збір за місця для паркування транспортних засобів;  

- туристичний збір. 

 

2. Залежно від каналу надходження. Відповідно до бюджетної системи 

України податкові платежі надходять до бюджетів різних рівнів, на підставі 

чого податкові платежі можна розділити на закріплені та регульовані. 

Закріплені податки безпосередньо і повністю надходять до конкретного 

бюджету чи позабюджетного фонду. Серед закріплених податків виділяють 

податки, що надходять до державного бюджету, місцевого бюджету, 

позабюджетного фонду. Регулюючі (різнорівневі) податки надходять 

одночасно до бюджетів різних рівнів у пропорціях відповідно до бюджетного 

законодавства. Суми відрахувань по таких податках, зараховані 

безпосередньо до державного бюджету і бюджетів інших 

рівнів, визначаються при затвердженні кожного бюджету. 

Можна дещо деталізувати цю групу податків, диференціювавши їх на 

такі: 

а) державні — податки, що повністю надходять до державного 

бюджету; 

б) місцеві — податки, що повністю надходять до місцевих бюджетів; 

в) пропорційні — податки, що розподіляються між державним і місцевим 

бюджетами у певній пропорції; 

г) позабюджетні — податки, що надходять до певних фондів (у деяких 

випадках, щоправда, вони повинні все-таки пройти через бюджет). 

3. Залежно від платника: 

А. податки з юридичних осіб (податок на прибуток і т. ін.); 

Б. податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб та ін.); 



В. змішані — податки, що допускають як платника і юридичних, і 

фізичних осіб (збір за першу реєстрацію транспортного засобу, плата за 

землю.).  

При цьому змішані податки можна розділити на: 

а) податки, що визначаються наявністю певних матеріальних благ 

(транспортні засоби, ділянка землі); 

б) податки, що визначаються діяльністю платників (податок на додану 

вартість, акцизний податок). 

4. Залежно від форми оподаткування: 

А. Прямі (прибутково-майнові) — податки, що стягуються в процесі 

придбання та акумуляції матеріальних благ, визначаються розміром об’єкта 

обкладання, включаються в ціну товару і сплачуються виробником або 

власником. Прямі податки, у свою чергу, розділяються на: 

а) особисті — податки, що сплачуються платником податків за рахунок і 

залежно від отриманого ним доходу (прибутку) і з урахуванням його 

платоспроможності; 

б) реальні (англ. rеаl — майно) — податки, що сплачуються з майна, в 

основі яких лежить не реальний, а передбачуваний середній доход. 

Б. Непрямі (на споживання) — податки, що стягуються у процесі 

витрати матеріальних благ, визначаються розміром споживання, 

включаються у вигляді надбавки до ціни реалізації товару і сплачуються 

споживачем.  

5. Залежно від періодичності стягнення: 

А. Разові — податки, що сплачуються один раз протягом певного часу 

(найчастіше — податкового періоду) при здійсненні певних дій (збір за 

першу реєстрацію транспортного засобу; податок з майна, що переходить у 

порядку спадкування чи дарування). 

Цей різновид податків має переважно характер зборів. 

Б. Систематичні (регулярні) — податки, що стягуються регулярно, через 

певні проміжки часу і протягом усього періоду володіння чи діяльності 

платника (щомісячно, поквартально). 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Значна кількість податкових платежів, що справляються в державі, 

сприяють формування розгалуженої класифікації податків та зборів. Податки 

та збори класифікуються: 

1.Залежно від компетенції органу, що вводить дію податкового платежу 

на відповідній території:на загальнодержавні та місцеві; 

2. Залежно від каналу надходження: на закріплені та регулюючі. 

3. Залежно від платника: на податки з юридичних осіб; податки з 

фізичних осіб; змішані. 

4. Залежно від форми оподаткування:на прямі і непрямі. 

5. Залежно від періодичності стягнення:разові та систематичні. 

 



IV. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОДАТКУ. ЕЛЕМЕНТИ 

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЇХ ЗМІСТ 

Система елементів правового механізму податку складається з 

обов’язкових і факультативних елементів. Обов’язкові елементи об’єднано у 

дві групи. 

1. Основні елементи — визначають фундаментальні,сутнісні 

характеристики податку, що формують основне уявлення про зміст 

податкового механізму.  

До основних елементів правового механізму податку і збору належать: 

а) платник податку чи збору; 

б) об’єкт оподаткування; 

в) ставка податку чи збору 

2. Додаткові елементи — деталізують специфіку конкретного платежу, 

створюютьзавершену й повну систему податкового механізму.  

Отже, до додаткових елементів правового механізму податку належать: 

а)  база оподаткування;  

б) ставка податку;  

в)порядок обчислення податку;  

г) податковий період;  

д) строк та порядок сплати податку;  

е) строк та порядок подання звітності  про  обчислення  і сплату податку.  

ж) податкові пільги; 

3.Факультативні елементи є необов’язковими для правового механізму 

податку і можуть закріплюватися в законодавчих актах, підкреслюючи 

своєрідність саме цього податковогомеханізму, але їх може і не бути.  

 

Розглянемо кожен з елементів більш детально: 

Платниками податків є суб’єкти податкових правовідносин,на 

яких за наявності об’єкта оподаткування покладено певнийкомплекс 

податкових обов’язків і прав, установлених законодавством. 

Згідно ПКУ платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти 

і нерезиденти  України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) 

та їх відокремлені  підрозділи, які  мають, одержують (передають) об'єкти 

оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом 

оподаткування згідно з ПКУ або податковими  законами, і на яких покладено 

обов'язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ. 

Різноманіття платників податків зумовлює потребу їх класифікації за 

різними підставами.  

І. Залежно від способу організації господарської діяльності: 

1) фізичні особи; 

2) юридичні особи; 

3) іноземні юридичні особи; постійні представництва іноземних 

юридичних осіб; 

4) юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, якане має 

статусу юридичної особи (іноземні і/чи національні юридичні та фізичні 



особи, що діють в Україні на правах партнеріву складі групи, яка не є 

юридичною особою, на підставі договору про спільну діяльність); 

5) відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи; 

6) консолідована група платників податків. 

ІІ. Залежно від податкової юрисдикції держави: 

1) резиденти — особи, які мають місце постійного проживання чи 

місцезнаходження в даній державі і доходи якихпідлягають 

оподатковуванню з усіх джерел (особи, які несутьповну податкову 

відповідальність); 

2) нерезиденти — особи, які не мають місця постійного знаходження в 

державі і в яких оподатковуванню підлягають лишедоходи, отримані ними на 

даній території (особи, які несуть обмежену податкову відповідальність). 

ІІІ. Залежно від критерію юридичного та фактичного обов’язку сплати 

податку: 

1) юридичний платник податків; 

2) фактичний платник податків. 

Фізичні особияк платники податків 

Фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства) як платники податків поділяються на двігрупи:  

1) фізичні особи, що не мають статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 2) фізичні особи, що мають статус  ФОП. 

Юридичні особи в Україні діють в організаційно-правовихформах, 

установлених законодавством. 

Юридичними особами—платниками податків є: 

1) українські підприємства й організації; 

2) іноземні підприємства й організації. 

Юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, яка немає статусу 

юридичної особи (далі — група без статусу юридичної особи), — це окремий 

вид платників податків на території України, діяльність якого здійснюється 

на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об’єднання 

коштівабо майна учасників для досягнення спільної господарськоїмети. 

Філіяявляє собою відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза місцем його перебування і реалізує всі йогофункції чи їх 

частину, в тому числі функції представництва,тоді як представництво — це 

відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем її 

перебування, що представляє та захищає інтереси юридичної особи.  

Під особами, що сприяють сплаті податків, зборів, розуміються 

зобов’язані особи, від дій яких залежить належне виконання обов’язків 

платників податків, контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків, 

зборів і мит до бюджетів і надання інформації про платника податків, 

необхідної для нарахування податків і зборів. 

Права та обов’язки платника податку. 

Визначення кола обов’язків і прав платника податків маєважливе 

значення, оскільки застосування фінансової відповідальності до платника 



податків зумовлено саме порушеннямустановленого законом обов’язку. 

Захист своїх прав платникомподатків ґрунтується впершу чергу на доказі 

факту відсутностів нього того чи іншого обов’язку. Права платника податків 

єбезпосереднім механізмом, який, з одного боку, сприяє належній реалізації 

платником податків своїх обов’язків, а зіншого — є важливою гарантією 

захисту від неправомірних дійконтролюючих органів. 

Обов’язок платника податків — це передбачена нормоюподаткового 

права міра його належної поведінки, тобто платник податків не може 

відмовитися від виконання свого обов’язку. Обов’язок платника податків 

означає, що він повинний незалежно від свого бажання будувати свою 

поведінку 

Згідно ст.. 16 ПКУ  платники податку зобов»язані.   

1. стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому 
законодавством України;  

2. .вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 
звітність,  що стосується обчислення і сплати податків та зборів;  

3. подавати до контролюючих органів декларації, звітність та інші 
документи,  пов'язані з  обчисленням  і  сплатою податків та зборів;  

4. сплачувати  податки  та збори в строки та у розмірах, встановлених 

законодавством;  

5. подавати на належним чином оформлену письмову  вимогу 

контролюючих органів документи з обліку доходів, витрат та інших 

показників, пов'язаних із  визначенням  об'єктів  оподаткування 

(податкових зобов'язань), первинні документи,  регістри  

бухгалтерського  обліку,  фінансову звітність,  інші  документи,  

пов'язані  з  обчисленням та сплатою податків та зборів 

6. подавати контролюючим органам  інформацію,  відомості про  суми  
коштів,  не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових 

пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання  

7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в 
обсягах, встановлених податковим законодавством;  

8. виконувати законні вимоги контролюючих  органів  щодо усунення  
виявлених  порушень і підписувати акти (довідки) про проведення 

перевірки;  

9. не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого 
органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати 

законні вимоги такої посадової особи;  

10. повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника 
про його  ліквідацію  або  реорганізацію  протягом трьох  робочих  днів  

з  дня  прийняття відповідного рішення;  

11. повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження 

юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи - 

підприємця;  

12. забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням 

податкового обов'язку,  протягом строків,  установлених ПКУ;  



13. допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення 
ними перевірок до обстеження  приміщень,  територій (крім  житла 

громадян),  що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з 

утриманням  об'єктів  оподаткування,  а  також  для проведення  

перевірок  з  питань  обчислення  ісплати податків та зборів у випадках, 

встановлених ПКУ. 

 

Право платника податків — це передбачена нормою податкового 

права міра його можливої поведінки. Права платників податку прописані в 

статті 17 ПКУ, а саме: 

1. безоплатно отримувати в органах державної податкової служби  та в 

митних органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію  

про  податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють,  

порядок  обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки 

платників податків, повноваження контролюючих органів та їх 

посадових осіб щодо здійснення податкового контролю; 

2. представляти свої  інтереси  в  контролюючих  органах самостійно, 

через податкового агента або уповноваженого представника;  

3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод 

веденняобліку доходів і витрат;  

4. користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, 

встановленому ПКУ;  

5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або 

податковий  кредит в порядку і на умовах, встановлених ПКУ;  

6. бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з 

питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та 

отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими 

органами,  перед  підписанням  актів  (довідок)  про проведення  

перевірки,  у  разі  наявності  зауважень  щодо змісту (тексту) 

складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та  подавати  

контролюючому органу письмові заперечення в порядку, 

встановленому ПКУ; 

7. оскаржувати рішення, дії  (бездіяльність)  контролюючих  органів 

(посадових осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;  

8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки  відомостей  

та  фактів,  що  можуть свідчити на користь платника податків;  

9. на нерозголошення  контролюючим  органом  (посадовими особами)  

відомостей  про такого платника без його письмової згоди та 

відомостей,  що становлять конфіденційну інформацію,  державну, 

комерційну   чи  банківську  таємницю  та  стали  відомі  під  час 

виконання посадовими особами службових обов'язків,  крім випадків, 

коли це прямо передбачено законами;  

10. на залік чи повернення надміру сплачених,  а також надміру стягнутих 
сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ;  



11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними  
діями  (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у 

встановленому законом порядку;  

12. за методикою, затвердженою центральним  органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної фінансової політики,  вести 

облік тимчасових та постійних податкових різниць, та  

використовувати  дані такого обліку для складання декларації з 

податку на прибуток.  

 

Наступним елементом є об'єкт оподаткування. Об'єктом 

оподаткування згідно ст.. 22 БКУ можуть бути майно, товари, дохід 

(прибуток) або його частина,  обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), 

операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені 

податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство 

пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку. 

При цьомуодин об’єкт не може виступати об’єктом оподаткування 

покількох податках одного виду. Це, однак, не забороняє використовувати 

об’єкт при оподаткуванні податками різного виду. 

Тому один об’єкт (наприклад прибуток) може використовуватися як 

об’єкт оподаткування у кількох випадках. Наприклад,використання доходу 

як об’єкта при загальнодержавних податках не є перешкодою для введення 

податку з аналогічнихоб’єктів на місцевому рівні. 

 

Ставка податку  

Згідно ст.. 25 ПКУ ставкою податку визнається розмір податкових 

нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування. 

Іншими словами,ставка податку (норма податкового обкладання) 

являє собоюзаконодавчо визначений розмір податкового платежу, що 

встановлюється на одиницю оподаткування. 
За загальним правилом, ставки загальнодержавних податківі зборів 

(обов’язкових платежів) установлює Верховна Рада України. Компетенція 

Верховної Ради Автономної Республіки Кримі органів місцевого 

самоврядування у встановленні ставок оподаткування поширюються тільки 

на місцеві податки і збори, прицьому вона істотно обмежена чинним 

законодавством.  

У науці існує кілька підходів до класифікації ставок оподаткування.  

1. Залежно від рівня податкового тиску (тягаря) на платника 

податків: 

а) єдина ставка — ставка податку, однакова для всіх категорій 

платників податків конкретного податку, що забезпечуєїхнє рівне 

положення, однаковий рівень податкового тиску.Фактично в цих умовах 

йдеться про використання єдиної ставки податку; 

б) диференційована ставка — ставка податку, що створюєрізні умови 

оподаткування (більш-менш сприятливі для окремих категорій платників 

податків) і відповідно поділяється на: 



— базову (основну) ставку, що застосовується до більшостіплатників, 

що не бере до уваги їх особливостей і характерздійснюваної ними діяльності, 

або інші критерії; 

Згідно ст.. 26 ПКУ базовою (основною) ставкою податку 

визначається ставка, що визначена такою для окремого податку 

відповідним розділом ПКУ.  

У випадках, передбачених ПКУ, під час обчислення одного і того 

самого податку  можуть  використовуватися декілька базових (основних) 

ставок. 

— знижену ставку, що застосовується до певної категорії платників, 

які характеризуються окремими ознаками або здійснюють певну діяльність, у 

якій на даному етапі найбільш зацікавлена держава, а тому й обов’язок зі 

сплати податку встановлюється в розмірі, нижчому за базову ставку; 

— підвищену ставку, що застосовується до певної категорії платників, 

які характеризуються окремими ознаками або здійснюють певну діяльність, в 

якій на даному етапі найбільш зацікавлена держава, а тому й обов’язок зі 

сплати податку встановлюється в розмірі, вищому за базову ставку. 

2. Залежно від методу встановлення: 

а) абсолютна (тверда, фіксована або специфічна) ставка —ставка 

податку, що встановлюється в чітко визначеній, конкретній величині, 

вираженій в абсолютній сумі.  

Згідно ст.. 28.1. ПКУ абсолютною  (специфічною)  є  ставка податку,  

згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована 

величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування. 

Останнім часом, зі зниженням рівня інфляції в Україні, спостерігається 

тенденція до розширення сфери застосування цього виду ставок; 

б) відносна ставка — ставка податку, що встановлюється увизначеній 

пропорції до одиниці оподаткування.  

Згідно ст.. 28.2. ПКУ відносною (адвалорною) визнається ставка податку, 

згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється  у 

відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази 

оподаткування.  

Відносні ставки бувають: 

— процентні (адвалорні), або квоти — встановлюються увідсотках; 

— кратні — встановлюються у величині, кратній певномупоказнику; 

— грошові — встановлюються в конкретній грошовій сумідо частини 

предмета оподаткування; 

в) змішана (комбінована) ставка — ставка податку, що поєднує в собі 

риси наведених вище видів податкових ставок,диференційованих залежно від 

методів установлення. 

3. Залежно від формування інтересу в платника: 

а) стимулююча (позитивна) ставка — ставка податку, щослугує 

підвищенню ефективності господарської діяльності,створює в платника 

позитивні стимули, інтерес до розширення і розвитку виробництва; 



б) негативна ставка — ставка податку, що спричиняє негативні 

наслідки і припускає втрату інтересу платника до продовження господарської 

діяльності в таких умовах; 

в) обмежуюча (стабілізуюча) ставка — ставка податку, щовпливає на 

платника, стимулюючи його діяльність у незміннихмежах, масштабах, крім 

якого-небудь розвитку, придушуючирозширення виробництва. 

4. Залежно від економічних наслідків оподаткування: 

а) фактична ставка — ставка податку, зумовлена співвідношенням 

розміру податку, що сплачується, і величиною податкової бази; 

б) економічна ставка — ставка податку, зумовлена співвідношенням 

розміру податку, що сплачується, і всього отриманого доходу. 

 

База оподаткування  

Згідно ст..23.1.  ПКУ базою оподаткування визнаються конкретні 

вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування. 

База оподаткування  - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз 

об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який 

використовується для визначення  розміру податкового зобов'язання.  

У випадках,  передбачених ПКУ, один об'єкт оподаткування  може 

утворювати кілька баз оподаткування для різних податків.  

У випадках, передбачених ПКУ, конкретна вартісна, фізична або інша 

характеристика певного  об'єкта оподаткування може бути базою 

оподаткування для різних податків. 

 

Податковий період 

Податковим періодом визнається період часу, з урахуванням якого 

відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів.  

Тобто, податковим періодом є період (календарний рік тощо), 

протягом і по закінченні якого визначається податкова база й 

обчислюється сума податку, що підлягає сплаті платником податків.  

Податковим періодом є термін, протягом якого формується податкова 

база. Податковий період слід відрізняти відзвітного періоду. Із самого 

початку податковий період не пов’язується з періодом формування об’єкта 

оподаткування. Напідставі категорії податкового періоду й особливостей 

його застосування забезпечується періодичне надходження податківу 

бюджети за підсумками фактичної діяльності платника в податковому 

періоді. 

Податковий період встановлюється для кожного податкуокремо 

відповідним законодавчим актом, що закріплює певнийподаток. Він може 

дорівнювати календарному року чи становити інший термін, відповідно до 

характеру й особливостей конкретного податку. 

Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник 

податків  зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати 

податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми 

податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли контролюючий 



орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання 

платника податку. 

Згідно ст..34 ПКУ Податковим періодом може бути:  

1. календарний рік;  

2. календарне півріччя;  

3. календарні три квартали; 

4. календарний квартал; 

5. календарний місяць; 

6. календарний день. 

Податковий період може складатися з кількох звітних періодів.  

 

Податкові періоди можна класифікувати за такими підставами. 

1. За термінами: 

2. За особливостями формування податкового обов’язку: 

а) перший — період, в якому податковий обов’язок формується з дня 

виникнення до закінчення податкового періоду; 

б) триваючий (звичайний) — податковий обов’язок формується з 

початку податкового періоду і до його закінчення; 

в) останній — період, в якому податковий обов’язок визначається з 

початку податкового періоду і до останнього дня терміну податкового 

обов’язку платника. 

 

Податкові пільги 

Згідно ст..30.1. ПКУ Податкова пільга -  передбачене  податковим  та  

митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо 

нарахування та сплати податку та  збору, сплата ним податку  та збору в 

меншому розмірі за наявності  визначених підстав.  

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що 

характеризують певну групу платників податків, вид  їх діяльності,  об'єкт  

оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними 

витрат.  

Податкова пільга надається шляхом:  

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування 

до нарахування податку та збору;  

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та 

збору;  

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;  

г) звільнення від сплати податку та збору.  

Обчислення суми податку 

Згідно ст.. 29 ПКУ обчислення суми податку здійснюється  шляхом  

множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням 

відповідних коефіцієнтів. 

Розміри ставок податку можуть змінюватися відповідно до обраного 

методу оподаткування. Під методом оподаткуваннярозуміють механізм зміни 

ставок оподаткування залежно від ібільшення податкової бази. 



Існує кілька основних методів оподаткування. 

1. Рівне оподаткування — метод оподаткування, за якогооднакова сума 

податку встановлюється для кожного платникаподатків. Подібний метод 

припускає подушне оподаткування —самий стародавній і простий вид 

оподаткування. Цей метод невраховує майнового становища платника 

податків і тому застосовується лише у виключних випадках (цільові 

податки).Приклад – спрощена система оподаткування. 

2. Пропорційне оподаткування — метод оподаткування, заякого 

встановлюється стабільна ставка, незалежно від збільшення об’єкта 

оподаткування. Приклад пропорційного оподаткування — податок на 

прибуток підприємств. 

3. Прогресивне оподаткування — метод оподаткування, заякого уразі 

зростання податкової бази збільшується ставкаподатку. Приклад – податок на 

розкиш (введений не був.)  

4. Регресивне оподаткування — метод, за якого при зростанні 

податкової бази відбувається скорочення розміру ставки. У цьому разі 

податкові стягнення пропорційні збільшеннюоподаткованого об’єкта.  

5. Змішане оподаткування передбачає поєднання окремих елементів 

зазначених вище методів оподаткування. Відбувається начебто дроблення 

податкового об’єкта, за якого дляокремих його елементів використовують 

різні методи оподаткування. 

Обчислення податку являє собою сукупність дій платникаподатків 

(податкового агента) або податкового органу з визначення суми податку, 

що підлягає сплаті до бюджетів абоцільових фондів. Обов’язковість з 

обчислення податку покладається на платника податків, на податкові органи 

або на податкових агентів. Залежно від цього розрізняють: 

1) окладні податки — обчислює безпосередньо податковийорган; 

2) неокладні податки — обчислює самостійно платник податків: 

а) безпосередньо неокладні — обчислює сам платник податків; 

б) опосередковано неокладні — обчислює податковий агент; 

3) змішані податки — обчислюють на різних етапах і платник податків, 

і податковий орган1. 

Основним положенням при обчисленні податків і визначенніоб’єкта 

оподаткування виступає однократність, тобто ситуація, коли той самий 

об’єкт може обкладатися податком одноговиду тільки один раз за певний 

(податковий) період. Визначення оподаткованої бази (кількісного вираження 

об’єкта податку) необхідно для обчислення суми податку.  

Існує два основних методи формування бази: касовий і 

накопичувальний. 

Перший метод враховує момент одержання коштів та здійснення 

виплат у натурі. Цей метод називають касовим, тому що вінвраховує тільки 

ті суми (майно), які привласнені платникомподатку у певній юридичній 

формі (наприклад, отримані в касіготівкою, передані у власність через 

оформлення певних документів тощо). 



При застосуванні другого методу важливим ємомент виникнення 

майнових прав і зобов’язань. Цей методдістав назву «накопичувальний» або 

«метод нарахувань». 

Існує два основних способи обчислення податку: 

1. Кумулятивний — спосіб визначення об’єкта, за якогоподаткова база 

визначається наростаючим підсумком. На конкретну дату визначається 

оподаткована база, зменшена на сумупільг, якими користується платник на 

цю дату. На кожниймомент виплати доходу визначається загальна сума 

виплатконкретній особі. При цьому сума зменшується на розмір податку, 

утриманого раніше. 

2. Некумулятивний — спосіб визначення податкової базивроздріб. У 

цьому разі кожна частина доходу обкладається податком окремо, поза 

зв’язком з іншими джерелами доходів2. 

Податковим законодавством України передбачене застосування обох 

способів, а також їх поєднання. 

Сплата податку являє собою сукупність дій платника податків щодо 

фактичного внесення сум податку, які підлягають сплаті, до відповідного 

бюджету або цільового фонду1. 

Згідно ст.. 35 ПКУ Сплата податків та зборів здійснюється в 

грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених 

ПКУ. 

Сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або 

безготівковій формі,  крім випадків, передбачених ПКУ. 

Порядок сплати податків та зборів встановлюється ПКУ для 

кожного податку окремо.  

Терміном сплати податку визнаний період часу, що починається з 

моменту виникнення податкового обов’язкуплатника податку і завершується 

моментом закінченнятерміну сплати податку. 

Терміни сплати податків залежать від виду останніх: термінові вони 

або періодично-календарні: 

1. Термінові податки — це податки, що сплачуються протягом певного 

терміну з моменту виникнення податковогообов’язку. Такими, зокрема, є 

збір за першу реєстрацію транспортного  засобу, коли юридичні особи 

протягом 10 днів подають  відповідному органу  державної податкової 

служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного 

засобу розрахунок суми збору за такі   транспортні  засоби 

2. Періодичні податки — це податки, які сплачуються протягом 

певного календарного часу. Бувають податки: 

а) декадні — сплачуються один раз у десять днів; 

б) щомісячні — сплачуються один раз на місяць; 

в) щоквартальні — сплачуються один раз на квартал; 

г) піврічні — сплачуються один раз у півроку; 

ґ) щорічні — сплачуються один раз на рік. 

 

Зміна строку сплати податку 



Стаття 32 ПКУ Зміна строку сплати податку та збору здійснюється 

шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку 

сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк.  

Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:  

     відстрочки;  

     розстрочки;  

     податкового кредиту.  

Зміна строку сплати податку не скасовує діючого і не створює нового 

податкового обов'язку. 

1. Відстрочення являє собою перенесення граничного терміну сплати 

повної суми податку на пізніший термін.  

2. Розстрочення являє собою розподіл суми податку на певнічастини з 

установленням термінів їх сплати.  

Підставою для розстрочення є надання платником податківдостатніх 

доказів щодо існування загрози виникнення податкового боргу, а також 

економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення 

податкових зобов’язань та/абозбільшення податкових надходжень до 

відповідного бюджетувнаслідок застосування режиму розстрочення, 

протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом 

чизбутом такого платника податків. Розстрочення надається наумовах 

податкового кредиту, за якими основна сума кредитута нараховані на неї 

проценти погашаються рівними частками, починаючи з податкового періоду, 

наступного за періодом надання такого кредиту. 

Згідно ст.. 100.6 ПКУ розстрочені суми грошових зобов'язань або  

податкового боргу (в  тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) 

санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за 

тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.  

Відстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу 

погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного 

відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого 

самоврядування, який затверджує рішення про розстрочення або 

відстрочення грошових  зобов'язань або податкового боргу, але не пізніше 

закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення  такого грошового 

зобов'язання або податкового  боргу,  або одноразово  у повному обсязі.  

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи 

податкового боргу у межах одного бюджетного року приймається у такому 

порядку:  

     стосовно загальнодержавних  податків  та  зборів - керівником 

контролюючого органу (його заступником);  

     стосовно місцевих  податків і зборів - керівником  органу державної  

податкової  служби (його заступником) та затверджується фінансовим 

органом місцевого органу виконавчої влади,  до  бюджету якого 

зараховуються такі місцеві податки чи збори.  

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань   чи   

податкового  боргу  стосовно  загальнодержавних податків та зборів на 



строк, що виходить за межі одного бюджетного року,  приймається 

керівником (заступником керівника) центрального органу  виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову політику, або  центрального  органу  

виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері  митної справи, за 

погодженням із центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 

формування  державної фінансової політики. 

3. Податковий кредит регламентує суму, наяку платникподатку має 

право зменшити податкове зобов’язання звітногоперіоду. Зміна терміну 

сплати податку не скасовує діючого і нестворює нового податкового 

обов’язку. Термін сплати змінюється на підставі договору, що укладається 

між платником податку і податковим органом в межах його компетенції. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Правовий механізм податку – це сукупність імперативно встановлених 

та законодавчо-закріплених елементів податку, що характеризують його як 

єдиний механізм. Правовий механізм податку містить обов’язкові та 

факультативні елементи. Обов’язкові поділяються на основні та додаткові. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Податок — це складна система відносин, комплексне економіко-

правове явище, яке містить у собі сукупність певних взаємодіючих складових 

елементів, кожен з яких має самостійне юридичне значення. Закріплення цих 

елементів у положеннях законодавства формує правову конструкцію 

податку, що втілюється у відповідну форму, пов'язану з дослідженням 

правового механізму податку як системи всіх елементів податку, що 

характеризують його як цілісне економіко-правове явище, чітко 

визначаються податковим законом і створюють умови для виникнення у 

платника обов'язку зі сплати податку. 

Серед елементів правового механізму податку виокремлюють 

обов'язкові і факультативні елементи. 

Обов'язкові елементи дозволяють законодавчо закріпити окремий 

податок, без них податкове зобов'язання не може вважатись встановленим. 

Вони, у свою чергу, включають дві групи елементів: 

1) основні елементи правового механізму податку, які визначають 

сутнісні характеристики податку, формують головне уявлення про зміст 

податкового механізму. До них відносяться: 

- платник податку, 

- об'єкт оподаткування, 

- ставка податку; 

2) додаткові елементи правового механізму податку, що деталізують 

специфіку конкретного податкового платежу, створюють завершену й повну 

систему податкового механізму, їх сукупність різна залежно від ступеня 

деталізації податкового механізму. За характером деталізації ці елементи 

поділяють на: 

- додаткові елементи правового механізму податку, які деталізують 

основні чи пов'язані з ними (предмет, база, одиниця оподаткування тощо); 



- додаткові елементи правового механізму податку, що мають 

самостійне значення, зокрема податкові пільги, строки, методи й способи 

сплати податку, бюджет чи фонд надходження податку тощо. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

1. Основні відмінності між обов’язковими та факультативними, основними 

і додатковими елементами правового механізму податку. 

2. Основні ознаки податку. 

3. Класифікація платників податків. 

4. Податковий агент. 

5. Повязана особа. 

6. Великий платник податку, його ознаки. 

7. Обєкти оподаткування. 

8. Види ставок оподаткування та принципи їх класифікації. 

9. Види та форми податкових пільг. 

 

 

 

ТЕМА № 2.ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ 

ПРАВОВІДНОСИНИ 

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ 

1. Місце інституту податкового право в системі фінансового права. 

2. Предмет і метод податкового права. 

3. Система і джерела податкового права. 

4. Поняття та види податкових правовідносин. 

5. Податково-правові норми . 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити зі змістом інституту «Податкове право», визначити його 

місце в системі фінансового права, проаналізувати предмет і метод 

податкового права, систему і джерела; дослідити поняття та види податкових 

правовідносин; ознайомитись з податковими нормами. 

 

ВСТУП 

Призначення навчальної дисципліни «Податкове право» полягає у 

наданні майбутнім юристам  базового комплексу знань з податкової 

політики, здобутті майбутніми спеціалістами вмінь та навичок, які 

знадобляться для виконання ними службових повноважень на необхідному 

професійному рівні.  

Оподаткування є складним економіко-правовим явищем, що 

обумовлює подвійне завдання для юристів: з одного боку, бути обізнаними з 

основними закономірностями об'єктивних економічних відносин у сфері 

оподаткування, а з іншого — уміти виділяти суто юридичні аспекти цих 

відносин. Тому, враховуючи складність податкового права як навчальної 

дисципліни і динаміку законодавства в даній сфері, слід виходити з того, що 

головне в її вивченні полягає не в заучуванні дефініцій податкового законо-

давства, а в пізнанні наукових закономірностей цієї галузі права, у придбанні 

навичок самостійного і творчого аналізу чинних нормативно-правових актів 

та вибору правильних і ефективних рішень для їх реалізації. 
 

І. МІСЦЕ ІНСТИТУТУ ПОДАТКОВОГО ПРАВО ВСИСТЕМІ 

ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

Податкове право являє собою складний інститут фінансового 

права, який регулює основи доходної частини бюджету. 

Складний характер інституту податкового права означає певну 

ієрархічну структуру, яка включає самостійні базові інститути оподаткування 

(інститут оподаткування фізичних осіб;інститут місцевих податків і зборів; 

інститут податкової відповідальності та ін.). 

Отже, податкове право: 

1) виступає як інститут предметний, тобто присвяченийчітко 

визначеному предмету — різновиду відносин, що виникають з приводу 

встановлення, сплати і стягнення податків ізборів, їх зміни і скасування; 

2) регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і 

стягнення податкових платежів, їх зміни і скасування; розподіл і 

використання бюджетних коштів перебуває замежами податкових відносин, 

як і питання встановлення і стягнення неподаткових платежів та інших 

державних зборів; 



3) встановлює обов’язок юридичних і фізичних осіб сплачувати 

податки і збори, а також регламентує процедуру обчислення і сплати 

податків і зборів, порядок здійснення податкового контролю і застосування 

заходів відповідальності за порушення податкового законодавства; 

4) є складним інститутом, що включає сукупність своєрідних 

фінансово1правових норм. Ця специфіка передбачаєаналіз відносин, які 

охоплюють рух коштів від платників довідповідних фондів (бюджетів) у 

формі податкових платежів. 

Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з рухом 

державних коштів, то податкове право виділяєвідносини щодо руху 

тільки коштів знизу вгору — від платників до бюджетів у формі 

податків і зборів. Специфічний іметод правового регулювання, що має 

яскраво виражений імперативний характер. 

Взаємодіючи з усіма інститутами фінансового права (особливості 

механізму оподаткування характерні і для регулювання банківської 

діяльності, і для страхування, і для ринку цінних паперів), податкове право 

тісно пов’язано з деякими з них, насамперед з бюджетним правом (оскільки 

саме податки становлять основу надходжень до доходної частини бюджету, і 

важко уявити механізм державних доходів без податкових платежів); і з 

інститутом фінансового контролю (який включає сукупність норм, що 

регулюють діяльність податкових органів). Крім того, ряд органів 

фінансового контролю здійснює свої повноваження через податкові 

адміністрації та інші податкові органи. 

Зміст і особливості інституту податкового права 

Податкове право включає досить широку сукупність фінансово-

правових норм, об’єднаних у певну систему. Остання розбита на групи, які 

мають специфічні особливості, логічну структуру. Отже, система 

податкового права являє собою об’єктивну сукупність 

фінансово_правових норм, які зумовлюють внутрішню структуру 

податкового права, зміст і особливість розміщення його інститутів. 

Специфіка відносин, урегульованих податковим правом, дозволяє виділити 

його в самостійний фінансово-правовий інститут/ 

Отже, складний інститут податкового права являє собою 

відокремлений комплекс юридичних норм, які забезпечують цілісне 

регулювання різновиду відносин, пов’язаних з надходженням до 

бюджетів податків і зборів. Податкове право являєсобою відносно 

самостійний сектор фінансового права і займаєавтономне положення щодо 

інших інститутів цієї галузі. Певна відмежованість його полягає в 

регулюванні дуже специфічного виду суспільних відносин. Замкнутість, 

відмежованістьподаткового права менш виражена, порівняно з іншими 

галузями, оскільки у взаємодії з іншими інститутами здійснюється загальне 

регулювання відносин, що складають предметфінансового права. Тому 

тільки разом з іншими інститутамиподаткове право забезпечує загальне 

галузеве регулювання. 



Взаємодія з іншими інститутами фінансового права передбачає певні 

відносини субординації. Самостійні підрозділи всередині податкового права 

свідчать про складний характер цього інституту. Внутрішня організація 

інституту податкового права, характер охоплюваного ним нормативного 

матеріалупередбачає наявність певної структури цього інституту. Природно, 

що структура інституту податкового права визначається багатьма деталями, 

однак вона підпорядкована низці загальних принципів. 

1. Наявність комплексу рівних приписів. До інституту податкового 

права входить комплекс однопорядкових нормативних положень, які 

регулюють відносно однорідні відносини. Це система норм, які визначають 

оподаткування юридичних осіб та відносини щодо регулювання 

оподаткування фізичних осіб тощо. При цьому необхідно розрізняти 

комплекс норм і асоціацію норм, що очолюється однією генеральною 

нормою з наступною її конкретизацією1. 

2. Різнобічний вплив податкових норм на врегульовані відносини, що 

забезпечують єдиний підхід, який і ув’язує їх у складний інститут. 

3. Об’єднання всіх норм інституту податкового права за допомогою 

стійких закономірних зв’язків, відображених у загальних приписах. Такими 

зв’язками виступають принципи податкового права, принципи 

оподаткування, що мають законодавче закріплення. Вони пронизують і 

юридичну конструкцію кожного окремого інституту податкового права. 

Диференційованість нормативного матеріалу, його взаємозв’язок 

визначаються зв’язком елементів. Це припускає певну логіку розгляду 

деяких груп відносин. Наприклад, аналіз окремого податкового механізму 

здійснюється у такій послідовності: платник — об’єкт оподаткування — 

ставка податку — пільги при оподатковуванні і т. д. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Отже, податкове право: 

по-перше, виступає як інститут предметний, тобто присвячений чітко 

визначеному предмету — різновиду відносин, що виникають з приводу 

встановлення, сплати і стягнення податків і зборів, їх зміни і скасування; 

по-друге, регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння 

і стягнення податкових платежів, їх зміни і скасування;  

по-третє, встановлює обов’язок юридичних і фізичних осіб сплачувати 

податки і збори, а також регламентує процедуру обчислення і сплати 

податків і зборів, порядок здійснення податкового контролю і застосування 

заходів відповідальності за порушення податкового законодавства; 

четверте, є складним інститутом, що включає сукупність своєрідних 

фінансово-правових норм. 

ІІ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОДАТКОВОГО ПРАВА 



Кожний правовий інститут відповідає певній групі суспільних 

відносин. Інститут податкового права охоплює відповідну систему відносин, 

що й становить предмет податкового права. 

Предметом податкового права є група однорідних суспільних 

відносин, що визначають надходження коштів від платників до 

бюджетів у формі податків і зборів. Предмет регулюванняохоплює 

сукупність певних специфічних відносин. Це дозволяє виділити останні із 

загальної маси фінансових відносин. 

Особливістю їх є рух грошей у власність держави знизу вгору (від 

платника до бюджету) у формі податків і зборів. Відносини з розподілу цих 

коштів, виділення їх на задоволення державних потреб (тобто рух згори 

вниз), хоча і регулюються фінансовим правом, але вже не є предметом 

податкового права. 

Характерною рисою податкових відносин є їх майновий характер — 

виконання податкового обов’язку означає передачу у власність або 

розпорядження держави певних коштів.  

У податкових правовідносинах найбільш чітко, порівняно з усіма 

іншими фінансовими правовідносинами, простежуються державно-владна і 

майнова сторони. Відносини щодо зборів і податків є владно-майновими. З 

одного боку, держава наділяє компетентні органи владними повноваженнями 

і контролює надходження коштів до бюджету, а з іншого — податкові 

надходження є одним з основних каналів формування власності держави, 

хоча спочатку й у специфічній грошовій формі. 

За методом правового регулювання податкове право мало чим 

відрізняється від традиційного методу фінансового права, в основі якого 

покладено метод владних розпоряджень. Однак він характеризується 

своєрідним механізмом регулювання, особливим переплетенням норм, 

юридичним режимом. Метод податкового права є фінансово-правовим і 

передбачає використання імперативних норм (йдеться про безумовний 

характер імперативності). Наприклад, застосування санкцій за податкові 

правопорушення виключає альтернативу — вони визначаються однозначно і 

безумовно. У нормах податкового права закріплено зобов’язання щодо 

передачі коштів платників до бюджетів. 

Аналізуючи систему впливу на відносини, що регулюються 

податковим правом, можна зробити висновок, що основною рисою методу 

регулювання податкових відносин є державно-владні розпорядження одним 

учасникам податкових відносин з боку інших, які виступають від імені 

держави. Метод, що базується на владному підпорядкуванні однієї сторони 

іншій, властивий також іншим галузям права (наприклад адміністративному), 

але при регулюванні податкових відносин цей метод набуває специфіки, що 

полягає у конкретному змісті, а також у певному колі органів, 

уповноважених державою на владні дії. Наприклад, характерною рисою 

методу податкового права є та обставина, що владні розпорядження 

стосуються певного кола платників, порядку, умов і розмірів платежів до 

бюджетів чи позабюджетних фондів, цілей використання коштів і т. ін. Коло 



державних органів, уповноважених давати розпорядження учасникам 

податкових відносин, складають податкові органи. Іншою рисою методу 

податкового права є широке застосування імперативних (тобто однозначних, 

що не припускають вибору) норм податкового права з метою формування 

бюджетів за рахунок доходів і майна платників податків. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Предметом податкового права є група однорідних суспільних відносин, 

що визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі 

податків і зборів.  

Тобто предметом є відносини, пов’язані з рухом грошей у власність 

держави знизу вгору (від платника до бюджету) у формі податків і зборів.  

Характерною рисою податкових відносин є їх майновий характер — 

виконання податкового обов’язку означає передачу у власність або 

розпорядження держави певних коштів. 

Метод податкового права є фінансово-правовим і передбачає 

використання імперативних норм (йдеться про безумовний характер 

імперативності).  

 

ІІІ. СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

Податкове право містить досить велику сукупність фінансових норм, 

що об’єднані в певну систему. Остання розбита нагрупи, що мають 

специфічні особливості, логічну структуру,об’єктивний склад. Система 

податкового права — об’єктивна сукупність суспільних фінансових 

відносин, що визначає внутрішню структуру податкового права, зміст і 

особливості розміщення норм, які регулюють податкові правовідносини. 

Норми податкового права залежно від особливостей відносин, ним 

урегульованих, розподіляють на окремі структурніпідрозділи. У системі 

складного інституту податкового праваіснує кілька підсистем інститутів, які 

можна згрупувати в розділи. 

Загальна частина податкового права акумулює інститути,які 

закріплюють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, що 

стосуються всіх видів податків і зборів, всіхнорм Особливої частини. 

Загальна частина охоплює норми,винесені, так би мовити, за дужки. У 

дужках — інститути Особливої частини, саме до яких застосовуються 

положення Загальної частини, але вже в конкретному випадку, зумовленому 

певним податком чи збором. До Загальної частини віднесено норми, які 

визначають характер інституту податкового права,зміст податкової системи, 

податку, елементи правового механізму податку, підстави відповідальності за 

порушення податкового законодавства, усунення подвійного 

оподаткуваннятощо. 

Особлива частина податкового права містить систему інститутів, які 

деталізують податкову систему в цілому та визначають конкретні механізми 



окремих податків і зборів. Саме Особлива частина й охоплює правові 

механізми елементів податкової системи. 

 

Джерело податкового права має встановлювати певні правила 

поведінки, які виключають його індивідуалізацію щодо окремого суб’єкта; 

має бути виданим компетентним органом (в основному органами державної 

влади); мати чітку відповідність матеріальної і процесуальної сторін 

функціонування податкового механізму. 

Отже, джерелами податкового права є форма вираження 

правотворчої діяльності держави з приводу прийняття компетентними 

державними органами нормативних актів, що встановлюють норми 

податкового права. 

Джерела податкового права можна поділити за кількома принципами. 

I. За владно_територіальною ознакою (восновному це стосується видів 

нормативних актів): 

1) загальнодержавні нормативні акти; 

2) республіканські (Автономна Республіка Крим); 

3) місцеві нормативні акти. 

II. За характером правових норм: 

1) нормативні — акти, що містять правові норми загального характеру, 

прийняті компетентними органами у встановленому порядку; 

2) ненормативні — акти, що не містять правових норм загального 

характеру. 

III. За особливостями правового регулювання і 

характеромвстановлення: 

1. Звичай, який санкціонують компетентні органи у встановленому 

порядку. Найчастіше йдеться про звичай, на якийє посилання в законі. 

Звичаєм, як правило, регулюються процесуальні сторони функціонування 

податкових актів, межікомпетенції державних органів у сфері оподаткування. 

2. Прецедент дістав широкого поширення в правових системах 

англо1саксонського типу, особливо за наявності пробілу взаконодавстві. 

Специфіка в цьому разі полягає в тому, що правозастосовний орган фактично 

є нормотворчої структурою. 

3. Міжнародні договори (конвенції, угоди) важливого значення 

набувають при врегулюванні подвійного оподаткування інших питань 

оподаткування 

4. Правова доктрина притаманна для мусульманськихкраїн, де вона як 

одне з важливих джерел шаріату заповнюєпрогалини законодавства 

відповідно до приписів мусульманської доктрини2. 

5. Нормативний правовий акт — найважливіше, а інодієдине джерело 

податкового права. У деяких випадках іншіджерела розглядають як похідні 

від нормативного акту. 

Податкове законодавство, як форма реалізації податковогоправа, 

містить досить широке коло нормативних актів, які регулюють 



оподаткування. Основу податкового законодавстваповинні становити тільки 

закони і найважливіші підзаконніакти. 

Податкове законодавство України складається з Конституції України; 

ПКУ; Митного кодексу України та  інших законів з питань митної справи у 

частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку  з 

оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний  

кордон України; чинних міжнародних договорів, згода  на  обов'язковість  

яких  надана Верховною Радою України і якими регулюються питання 

оподаткування; нормативно-правових  актів,  прийнятих на підставі та на 

виконання ПКУ та законів з питань митної справи; рішень Верховної  

Ради  Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з  

питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими 

ПКУ. 

Якщо  міжнародним  договором,  згода  на  обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що  

передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.  

Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:  

1. загальність  оподаткування  -  кожна особа зобов'язана сплачувати 

встановлені ПКУ,  законами  з  питань  митної справи   податки   та  збори,  

платником яких вона є згідно  з положеннями ПКУ;  

2. рівність усіх  платників  перед  законом,  недопущення будь-яких   проявів   

податкової   дискримінації   -  забезпечення однакового  підходу  до  всіх  

платників  податків  незалежно  від соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми  власності юридичної  особи,  громадянства  

фізичної  особи,  місця походження капіталу;  

3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства;  

4. презумпція правомірності  рішень  платника  податку  в разі,  якщо  норма  

закону  чи  іншого  нормативно-правового акта, виданого на підставі закону,  

або якщо  норми  різних законів  чи різних нормативно-правових   актів   

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків 

платників  податків  або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 

прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 

органу;  

5. фіскальна  достатність - встановлення  податків   та зборів   з  урахуванням  

необхідності  досягнення  збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями;  

6. соціальна справедливість -  установлення  податків  та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків;  

7. економічність оподаткування - установлення податків та зборів,  обсяг  

надходжень  від  сплати  яких  до  бюджету  значно перевищує витрати на їх 

адміністрування;  

8. нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб,  

який не  впливає  на  збільшення  або  зменшення конкурентоздатності 

платника податків;  



9. стабільність  -  зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть  

вноситися  пізніш  як  за  шість  місяців  до початку  нового  бюджетного  

періоду,  в  якому  будуть діяти нові правила та ставки.  Податки та збори, їх 

ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 

бюджетного року;  

10. рівномірність  та  зручність  сплати  -  установлення строків  сплати  

податків  та  зборів,  виходячи  із  необхідності забезпечення   своєчасного  

надходження  коштів  до  бюджетів  для здійснення витрат бюджету та 

зручності їх сплати платниками;  

11. єдиний підхід до встановлення податків  та  зборів  - визначення  на  

законодавчому  рівні  усіх  обов'язкових елементів податку.  

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Отже,джерелами податкового права є форма вираження правотворчої 

діяльності держави з приводу прийняття компетентними державними 

органами нормативних актів, що встановлюють норми податкового права. 

Податкове законодавство охоплює закони України; чинні міжнародні 

договори України, згоду на обов’язковість яких дала Верховна Рада України; 

постанови Верховної Ради України; укази Президента України; декрети і 

постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в рамках їх повноважень і 

відповідно до Конституції України та законів України. 

 

IV. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Податкові правовідносини як різновид фінансових є особливим видом 

суспільних відносин — фінансових відносин, урегульованих фінансово-

правовою нормою. Державне розпорядження, що міститься в юридичній 

нормі, визначає умови діїправовідносин, права й обов’язки суб’єктів, заходи, 

що гарантують виконання вимог правової норми. Природа 

фінансовихправовідносин визначається тим, що вони виступають як владно-

майнові, в яких відносини влади не можна відокремити відмайнових, де вони 

діють у сукупності. Владно-майновий характер податкових правовідносин 

визначає юридичне положеннясуб’єктів у конкретних податкових 

правовідносинах. При цьому податковий орган, виступаючи від імені 

держави, наділений певними повноваженнями. Інший суб’єкт виконує в 

основному юридичний обов’язок за встановленими для нього правилами 

поведінки (сплата податку, надання звітності). В усіхвидах податково-

правових відносин їх владно-майновий характер виступає чітко, а 

деталізується тільки ступінь владногохарактеру в них. 

Платник податків не має права за своїм розсудом розпоряджатися 

частиною майна, що у вигляді певної грошової сумипідлягає внесенню до 

бюджету чи позабюджетного цільовогофонду. В цьому обов’язку втілений 

публічний інтерес усіх членів суспільства, що визначає і законодавчу форму 

закріпленняподатку, обов’язок його сплати, примус при забезпеченні цього 

обов’язку, однобічний характер податкових обов’язків. 



Податкові правовідносини є різновидом правовідносин, томуїм 

притаманні всі ознаки останніх.  

По-перше, вони виникають на підставі фінансово1правової норми як 

форми її реалізації.  

По-друге, мають владний характер, який за своїм змістомвиражає 

інтереси держави.  

При цьому податкові правовідносини мають свої специфічні 

характеристики, зумовлені предметом і методом правого регулювання, — 

вони виникають і розвиваються в сфері податкової діяльності держави, є 

формою реалізації публічних інтересів і розглядаються як публічноправові 

відносини. 

За своїм змістом податкові правовідносини є економічними. 

Головною особливістю фінансових правовідносин є те, що вони 

виступають юридичною формою вираження і закріплення фінансових 

відносин, що, у своючергу, є формою певних економічних відносин1. 

Фінансовівідносини, що складають зміст фінансової діяльності держави, 

виступають як різновид економічних відносин, саме тих,котрі мають вартісну 

форму. 

Однією з характерних рис податкових правовідносин є їхгрошовий 

характер. Об’єкт правового регулювання — гроші увигляді податкових 

надходжень з позиції саме публічно1правового регулювання.  

Податкові правовідносини є публічними, тобто такими, щопов’язані та 

випливають з влади. Вони є формою реалізаціїімперативної фінансово-

правової норми і реалізуються за принципом: команда (від держави) і 

виконання (яке здійснюютьпідлеглі суб’єкти фінансового права). Саме тому 

однією із сторінфінансових правовідносин є суб’єкт, що має право 

видавативладні розпорядження (держава чи уповноважений нею орган). 

У податкових правовідносинах найбільш виразно, порівняно з усіма 

іншими формами фінансових правовідносин, простежуються державно-

владна і майнова сторони. Відносини щодозборів і податків є 

владно1майновими. Держава наділяє компетентні органи владними 

повноваженнями і контролює надходження коштів до бюджету. З іншого 

боку, надходження податків є одним з основних каналів формування об’єктів 

власності держави (хоча спочатку й у специфічній грошовій формі). 

Конкретизація податкових правовідносин передбачає дваелементи: 

1) реалізацію волі держави як власника коштів; 

2) певну поведінку учасників податкових відносин. 

Податкові правовідносини стосуються різних суб’єктів (держави, 

юридичних, фізичних осіб), між якими формується певна підпорядкованість. 

Безперечно, що обов’язок платника маєбезумовний характер, за якого немає 

рівності сторін. 

Відмінність податкових правовідносин від інших 

майновихправовідносин, наприклад цивільних, полягає насамперед 

унерівності положення їх учасників. Відносини сторін тут основані на 

підпорядкуванні однієї сторони (платника податків)іншій (державі в особі її 



органів чи органів місцевого самоврядування). На думку Н. І. Хімічевої, 

основною особливістю, щовизначає інші відмінні риси фінансових 

правовідносин (у томучислі й податкових), є те, що вони виникають у 

процесі утворення, розподілу й використання державних грошових 

фондів,тобто в процесі фінансової діяльності держави2. Крім того, одним із 

суб’єктів податкових правовідносин завжди виступаєдержава в особі 

податкових органів, наділених владними повноваженнями. Це єдина система 

контролю за додержаннямподаткового законодавства, за правильністю 

нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у відповідний бюджет 

податківі зборів, установлених законодавством. Відмінність податкових 

правовідносин від інших фінансових правовідносин, щотакож 

характеризуються як владно1майнові (грошові) відносини, полягає у 

своєрідності структурних елементів змісту податкових правовідносин. 

Отже, податкові правовідносини являють собою відносини,що 

виникають відповідно до податкових норм (регулюютьвстановлення, 

зміну і скасування податкових платежів) і юридичних фактів, учасники 

цих відносин наділені суб’єктивними правами і мають юридичні 

обов’язки, пов’язані зі сплатоюподатків і зборів до бюджетів і фондів. 

 

Види податкових правовідносин 

Податкові правовідносини відображають певні функції,тому їх 

можна поділити на: 

1) загально_регулятивні (спрямовані на закріплення коласуб’єктів 

податкового права, їх загального юридичного статусу); 

2) конкретно_регулятивні (спрямовані на закріплення конкретної 

поведінки суб’єктів); 

3) комплексні (що виникають на стику загально-регулятивних і 

конкретно1регулятивних відносин); 

4) охоронні (спрямовані на реалізацію заходів державнопримусового 

характеру)1. 

Види правових відносин діють у єдності: конкретно-регулятивні 

правовідносини функціонують лише тоді, коли вступили в дію 

загально1регулятивні; охоронні відносини передбачають існування 

регулюючих обов’язків, при порушенні якихзастосовуються заходи 

юридичної відповідальності. Отже, система податкових правовідносин 

складається з кількох «рівнів»правовідносин, що взаємодіють один з одним. 

Зміст загально_регулятивних відносин визначається нормами, що 

встановлюють принципи податків і повноваження окремих суб’єктів 

податкових правовідносин. Загальні і конкретно-регулятивні правовідносини 

утворюють основну масу правовідносин у суспільстві і регулюють суспільні 

відносинишляхом установлення суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. 

Розвиток регулюючих відносин, своєчасна їх поява,безперешкодне і належне 

здійснення є свідченням повного іреального використання права. Загально-

регулятивні правовідносини виконують восновному функцію закріплення 

коласуб’єктів права і їхнього статусу.  



Конкретно_регулятивні правовідносини виступають як форма 

реалізації загально-регулятивних податкових правовідносин. У цій ситуації 

загальні права й обов’язки проектуютьсяна діяльність конкретних суб’єктів. 

Якщо загально-регулятивні податкові правовідносини виділяють із системи 

правовідносин ті, що пов’язані зі сплатою податків, то 

конкретніправовідносини це уточнюють за різними напрямами (за видами 

податків, за платниками). Конкретно-регулятивні відносини закріплюють 

конкретну поведінку суб’єктів, зміст їхніхправ і обов’язків. 

Комплексні податкові правовідносини перебувають на своєрідному 

стику конкретних і загально1регулятивних податкових правовідносин. Вони 

досить вузько персоніфіковані, передбачаючи конкретного платника (що 

відрізняє їх від загальних),але однією з їхніх ознак є складний зміст, що 

відрізняє їх відпростих. Мабуть, можна порушити питання і про об’єднання 

вмежах комплексних правовідносин податкових норм і нормінших галузей 

права. Наприклад, механізм формування і витрачання пенсійного фонду 

перебуває на стику податкових ітрудових відносин (оскільки цей збір 

входить до переліку обов’язкових податків і зборів, об’єднаних податковою 

системою1). 

Охоронні податкові правовідносини виникають за умови порушення 

прав і невиконання обов’язків, якщо учасники правовідносин мають потребу 

в правових способах захисту з боку держави. Однією із сторін таких 

правовідносин виступає компетентний суб’єкт, що є носієм владних 

повноважень і наділенийдержавою повноваженнями примусу. Іншою 

стороною є особаабо орган, до якого застосовуються способи державного 

примусу і який зобов’язаний їх зазнавати. При цьому право застосовувати 

способи державного примусу деталізуються санкцією правової норми. 

Охоронні податкові правовідносини формуються впроцесі правового 

регулювання, опосередковують охоронну функцію податкового права. 

Охоронні правовідносини мають похідний характер. Вони забезпечують 

реалізацію міри державно-примусового впливу щодо осіб, які порушили 

юридичні обов’язки зі сплати податків. У межах охоронних 

податковихправовідносин здійснюється захист суб’єктивних прав, 

запроваджуються у життя заходи юридичної відповідальності. 

Зміст податкових правовідносин пов’язаний з аналізом категорій, що 

характеризують: об’єкт правовідносин, суб’єктправовідносин, права й 

обов’язки суб’єктів правовідносин,підстави виникнення правовідносин. 

У цілому об’єктом регулювання в податкових правовідносинах 

виступають кошти платників, що надходять у доходибюджетів. У 

вузькому значенні — це гроші, з приводу яких міжсуб’єктами податкових 

правовідносин формується правовийзв’язок. При цьому важливо 

розмежовувати об’єкт податковихправовідносин і об’єкт оподаткування. 

Об’єкти фінансових правовідносин різні за своєю формою,оскільки 

існує чимало видів правовідносин. Але за змістом цезавжди державні 

грошові фонди, з приводу формування, розподілу і використання яких і 

формується певний юридичнийзв’язок між суб’єктами фінансових 



правовідносин. Ю. А. Ровинський зазначав, що у фінансових 

правовідносинах виражається сукупність грошових відносин, що пов’язані з 

мобілізацією, розподілом і використанням коштів для 

розширеннявиробництва і задоволення потреб членів суспільства1. 

Суб’єктом податкових правовідносин може бути будь_яка особа, 

поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може 

виступати учасником податкових правовідносин, носієм суб’єктивних 

прав і обов’язків. 

Суб’єкти податкових правовідносин мають правосуб’єктність, що 

передбачена нормами податкового права і характеризується можливістю 

бути учасником правовідносин, пов’язаних зі встановленням, зміною, 

скасуванням податковихплатежів, і мати суб’єктивні права й обов’язки. Для 

участі управовідносинах суб’єкти наділені правоздатністю і дієздатністю. 

Фактично вони представляють два елементи досить складної юридичної 

властивості — правосуб’єктності. 

Податкова правоздатність — передбачена нормами податкового 

права здатність мати права й обов’язки щодо сплатиподатків. Іншими 

словами, це можливість особи бути учасником податкових правовідносин, 

тобто податкова правоздатність виступає його загальноюридичною 

властивістю. 

Змістом податкової правоздатності є сукупність прав і обов’язків, що їх 

суб’єкти можуть мати відповідно до чинногозаконодавства. 

Податкова дієздатність — передбачена нормами податкового права 

здатність своїми діями створювати і реалізовуватиправа й обов’язки. 

Дієздатність полягає у здійсненні особою дій,спрямованих на: 

— придбання прав і створення обов’язків; 

— здійснення прав і обов’язків; 

— здатність відповідати за податкові правопорушення. 

Податкові правоздатність і дієздатність доповнюють однаодну і 

фактично є взаємозалежними. Правоздатність виникаєз моменту появи 

(народження громадянина, реєстрації юридичної особи і т. ін.), дієздатність 

— по досягненні якоїсь умови(певного віку, статусу підприємця тощо). Іноді 

виникненняправоздатності та дієздатності в податкових 

правовідносинахзбігається в часі (практично одночасно з реєстрацією 

юридичної особи виникає необхідність постановки її на облік у податковій 

інспекції, а з цього моменту, навіть якщо немає діяльності, — обов’язок 

подавати звітність, отже, відповідати за ухилення від цього). 

Як суб’єктів можна виділити три групи учасників податкових 

правовідносин: 

— державу (в особі органів влади, що встановлюють і регулюють 

оподаткування); 

— податкові органи; 

— платників податків. 

Особливим суб’єктом податкових правовідносин є держава. Держава, 

як носій суверенітету і учасник податкових правовідносин, має важливі 



особливості і посідає у правовідносинах особливе місце. Державний 

суверенітет полягає, зокрема, у тім,що держава встановлює податки, наділяє 

місцеві органи правом встановлювати податки1. У зв’язку з цією діяльністю 

держава є безпосереднім учасником податкових правовідносин. 

Стягнення податків, як і їхнє встановлення, слід розглядатияк 

верховенство держави щодо влади, що виникає в процесіжиттєдіяльності 

суспільства2. 

Діяльність держави як власника податкових 

надходженьопосередковується правовідносинами, які можна класифікувати 

за різними підставами (за видами податків і зборів; завидами платників 

тощо), і в яких беруть участь різні органи,суб’єкти, уповноважені державою 

здійснювати певні дії. Напідставі цього виділяють різні державні органи як 

представників держави: податкові адміністрації, митні органи, податкова 

міліція. Учасниками правовідносин є також державніоргани, що виконують 

різні функції державної влади. 

Діяльність органів, що діють від імені держави, регулюють восновному 

закони (а не інші правові акти). Своєрідним є і механізм контролю за їх 

діяльністю. 

 

Права й обов’язки суб’єктів податкових правовідносин Права й 

обов’язки суб’єктів податкових правовідносин характеризують їх юридичний 

зміст. Податковими правами йобов’язками обмежуються можливості й межі 

активностісуб’єктів правовідносин. Права й обов’язки суб’єктів залежатьвід 

типу правовідносин, особливостей механізму регулювання. 

Велика частина податкових правовідносин — це 

регулятивніправовідносини, завдяки яким закріплюються і 

розвиваютьсяфінансові відносини за участю держави. Але при 

фінансовоправовому регулюванні необхідно використовувати й 

методидержавного примусу. 

Сукупність прав і обов’язків податкових органів визначається тими 

цілями і завданнями, з якими законодавець пов’язуєнеобхідність існування 

цих органів. Держава уповноважує останні на здійснення певних функцій в 

галузі управління та контролю за надходженням податків і зборів. 

Деталізація правового статусу цих органів відбувається через законодавче 

закріплення їх прав і обов’язків. 

Обов’язки і права платників податків визначено головнимпосиланням, 

що випливає з конституційної норми, якою закріплено першочерговий і 

безумовний обов’язок — сплачувати податки (ст. 67 Конституції України). 

Платники податків ізборів є насамперед зобов’язаними особами. Відповідно 

до цього податкове законодавство і закріплює переважно обов’язок. 

Саме імперативний податковий обов’язок визначає правосуб’єктність 

платників податків. 

Такими самими підходами характеризується 

правосуб’єктністьюридичних і фізичних осіб, осіб, пов’язаних зі сплатою 

податківі зборів (банківські установи, податкові представники тощо). 



Підстави виникнення, зміниі припинення податкових 

правовідносин 

Обов’язковим елементом характеристики податкових правовідносин є 

підстави їх виникнення. Податкові правовідносини виникають, змінюються, 

припиняються і реалізуються на 

Податкові правовідносини і податково_правові норми підставі певного 

комплексу різних за змістом взаємозалежнихюридичних явищ, взаємодія 

яких припускає розвиток правовідносин. Податкові правовідносини 

можуть змінюватися підвпливом: 

а) нормативних основ, за яких норми права регулюють сферу 

податкових правовідносин; 

б) правосуб’єктних основ, що характеризують здатність особи до участі 

у правовідносинах (досягнення віку тощо); 

в) фактичних основ — власне основ виникнення, зміни чиприпинення 

податкових правовідносин, що базуються на юридичних фактах. 

Юридичний факт — конкретна життєва обставина, з якоюнорми 

права пов’язують виникнення, зміну чи припиненняподаткових 

правовідносин. Це:  

по-перше, факти реальноїдійсності;  

по-друге, факти, передбачені нормами податковогоправа;  

потретє, факти, що спричиняють певні юридичні наслідки. 

Класифікувати юридичні факти можна за різними підставами. 

За юридичними результатами: 

1) правовстановлюючі — юридичні факти, з якими нормиправа 

пов’язують виникнення податкових правовідносин; 

2) правозмінюючі — юридичні факти, з якими норми правапов’язують 

зміну податкових правовідносин; 

3) правоприпиняючі — юридичні факти, з наявністю якихнорми права 

пов’язують припинення податкових правовідносин. 

Той самий факт може спричинити кілька юридичних наслідків. 

Наприклад, смерть одночасно є причиною припиненняправовідносин зі 

сплати податків і причиною виникнення правовідносин зі сплати податку на 

майно, що переходить у порядку спадкування чи дарування. 

За вольовою ознакою: 

1) дії — юридичні факти, що є результатом вольової поведінки людей, 

результатом волевиявлення особи. Вони можуть виступати у формі: 

а) правомірних дій — дій, що відбуваються відповідно довимог 

податкових норм або норм, що не суперечать їм; 

б) неправомірних дій — дій, що порушують вимоги закону іне 

відповідають приписам правових норм. На підставі правових норм 

приймаються індивідуальні податкові акти як правомірні юридичні дії, 

спрямовані на виникнення, зміну чи припинення конкретних податкових 

правовідносин; 

2) події — явища, що відбуваються незалежно від волі суб’єктів 

податкових правовідносин (смерть і народження людинипов’язуються з 



припиненням податкових правовідносин чизміною їх режиму; стихійні лиха 

можуть бути передумовоювведення надзвичайних податків тощо). 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Податкові правовідносини являють собою відносини, які виникають у 

відповідності з податковими нормами (регулюють установлення, зміну й 

скасування податкових платежів) і юридичними фактами, учасники яких 

наділенні суб’єктивними правами й несуть юридичні обов’язки, пов’язані зі 

сплатою податків і зборів до бюджетів. Система податкових правовідносин 

складається з декількох рівнів правовідносин, які взаємодіють один з одним. 

Об’єкт та суб’єкт правовідносин є одними з головних категорій, через які 

характеризуються податкові правовідносини. Об’єктом виступають гроші, з 

приводу формування та мобілізації до бюджету яких і формується певний 

юридичний зв'язок між суб’єктами податкових правовідносин. Підставою 

виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин є юридичні 

факти. 

 

V. ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ НОРМИ 

Вихідними елементами, що формують податкове право, 

єподатково_правові норми — правила, способи поведінки, щоскладають 

зміст податкового права. Норми податкового правапо суті є фінансовими та в 

основному тотожні їм. Податковоправові норми не мають принципових 

особливостей, що дозволили б виділити на цій підставі окрему підсистему в 

межах фінансових норм. Деякі риси фінансових норм при 

реалізаціїподаткових правовідносин виділяються більш рельєфно, 

чітко(наприклад імперативність), що й дозволяє говорити про певну 

своєрідність податково1правових норм. 

Для податково_правових норм характерні такі загальні риси, що 

визначають норму права: 

1) загальний характер; 

2) формальна визначеність; 

3) встановлення й охорона компетентними органами держави. 

Особливості податкових норм як підвиду фінансових виявляються: 

а) у змісті — вони дійсно регулюють правила поведінки, щовиникають 

у процесі фінансової діяльності держави, але діяльності специфічної — з 

приводу встановлення, зміни, скасування податків і надходжень за їхній 

рахунок доходів у бюджети;визначають права й обов’язки учасників 

відносин, передбачають відповідальність за невиконання розпоряджень 

держави всфері, що опосередковує рух податкових надходжень знизу вгору 

(від платника до бюджетів чи фондів); 

б) у характері приписів — якщо фінансові норми в основному 

імперативного характеру, то податкові мають винятково наказовий характер. 

Держава наказує правила поведінки в категоричній формі, чітко визначає 

права, розміри обов’язків,окрім можливості їх однобічної (з боку 

зобов’язаної особи)зміни; 



в) у заходах відповідальності, що охоплюють практичновесь спектр 

можливих видів — карну, адміністративну, фінансову. Такий підхід показує, 

наскільки важливі для державивідносини, врегульовані податковими 

нормами, і наскількидержава зацікавлена в постійному поповненні доходної 

частини бюджету; 

г) у способах захисту прав учасників відносин, що випливають з певної 

нерівності суб’єктів. Реалізується цей захистчерез механізм податкової 

відповідальності, що характеризується презумпцією винності платника 

податків. 

Традиційною є і класифікація податкових норм. 

1. За особливостями впливу на учасників відносин: 

— зобов’язуючі — норми, що в категоричній формі встановлюють 

обов’язок робити певні активні дії. Наприклад, норми,що встановлюють 

обов’язок зі сплати податків, надання декларацій, звітів; 

— забороняючі — норми, що в категоричній формі встановлюють 

обов’язок не робити заборонених дій, які порушуютьпорядок, закріплений 

податковими нормативними актами. 

Наприклад, законодавчо забороняється вносити зміни у принципові 

елементи податкового механізму (ставку, пільги, об’єкттощо) без відповідних 

змін у бюджетному законі або протягомбюджетного року забороняється 

надавати індивідуальні податкові пільги; 

— уповноважуючі — норми, що надають учасникам правовідносин 

право на певні позитивні дії в межах розпоряджень,що містяться в 

податковій нормі. Допускаючи певну самостійність, подібні норми все одно 

перебувають під впливом(хоч і непрямим) імперативних розпоряджень: 

органи місцевого самоврядування можуть встановлювати і регулювати 

механізми місцевих податків і зборів на своїй території, але тількив рамках 

(переліку, межах), установлених законодавчо. 

— матеріальні — норми, що регулюють змістовий бік реальних 

суспільних відносин, міру прав і обов’язків учасників, видий обсяг 

матеріальних і грошових зобов’язань; 

— процесуальні — норми, що регулюють процедуру (порядок) 

діяльності суб’єктів правовідносин з реалізації матеріальних норм у сфері 

діяльності з приводу надходження податків і зборів у бюджети. 

Структура податково_правової норми відображає внутрішній склад 

норми, її складові частини, елементи. 

1. Гіпотеза — частина норми права, що визначає умови діїподаткової 

норми. Вона описує фактичні обставини, при настанні яких варто керуватися 

цією нормою, вказує на учасниківвідносин і головні умови. 

2. Диспозиція — частина норми права, що вказує, якою маєбути 

поведінка суб’єктів відносин, зміст їх прав і обов’язків принастанні обставин, 

описаних у гіпотезі. Наприклад, механізмсплати податку з власників 

транспортних засобів припускаєпропорційний його розподіл. 

3. Санкція — частина норми права, яка передбачає заходи впливу, що 

можуть бути застосовані до осіб, що не додержуються розпоряджень 



податкових норм. Санкції розраховані на настання фактичних обставин, що 

являють собоюправопорушення, і реалізують при цьому охоронну 

функціюправа. 

Податкові санкції мають такі особливостями: 

а) примусовий вплив на правопорушника реалізується через вплив на 

його кошти (у деяких випадках передбачаєтьсяпогашення заборгованості 

перед бюджетом за податками шляхом примусової реалізації майна 

платника); 

б) кошти платника, що справляються з нього у вигляді податкових 

санкцій, надходять до бюджетів чи цільових фондівв першочерговому і 

безперечному порядку; 

в) на відміну від адміністративної, податкова санкція передбачає вплив 

як на фізичних, так і на юридичних осіб; 

г) як і фінансові санкції в цілому, податкові передбачаютьпоєднання 

правовідновлюючих і штрафних елементів. Пеня,штрафи, що стягуються з 

платників, як реалізація механізмупокарання порушника податкової норми, 

поповнюють власність держави (бюджетні доходи) або відшкодовують 

втраченувигоду від їхнього недоодержання; 

д) податкові санкції передбачають іноді застосування покарання 

незалежно від характеру провини платника. Пеню нараховують автоматично 

при затримці податкових платежів,штрафи накладають за несвоєчасне 

звітування і т. ін. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО  ПИТАННЯ: 

Податково–правові норми – це правила, прийоми поведінки, які 

становлять зміст податкового права. 

Податкові норми класифікуються за особливостями впливу на 

учасників відносин на: зобов’язуючі; заборонні; уповноважуючи. 

Структура податково-правової норми відображає внутрішній склад 

норми, її складові частини, елементи: гіпотезу, диспозицію і санкцію. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Податкове право – це складний інститут фінансового права що регулює 

суспільні відносини щодо встановлення та справляння податкових платежів, 

їх зміни й скасування. Податкове право як складова фінансового права тісно 

пов'язане із самостійними галузями права. Як і фінансове право в цілому, 

найбільш тісно податкове право пов'язане з конституційним, цивільним, 

кримінальним правом. Предметом є відносини, пов’язані з рухом грошей у 

власність держави знизу вгору (від платника до бюджету) у формі податків і 

зборів. Джерело податкового права має встановлювати певні правила 

поведінки суб’єктів податкового права; має бути виданим компетентним 

органом; мати чітку відповідність матеріальної і процесуальної сторін 

функціонування податкового механізму. Основу податкового законодавства 

становлять закони і підзаконні акти 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права. 

2. Зв’язок  податкового права з іншими галузями права.  
3. Наука податкового права. 
4. Особливості предмету податкового права.  
5. Метод податкового права.  

6. Імперативність в податковому праві. 
7. Система і джерела податкового права. 
8. Систематизація податкового законодавства. 

 

ТЕМА № 3.АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ 

1. Зміст податкового адміністрування. 

2. Облік платників податків. 

3. Правова природа податкового обов’язку: поняття, підстави 

виникнення, зміни та припинення податкового обов’язку, виконання 

податкового обов’язку. 

4. Податкова звітність. 

5. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Строки сплати 

податкового зобов’язання.  

6. Форми правових вимог щодо сплати податків і зборів. 

7. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов’язань.  

8. Усунення подвійного оподаткування. Звільнення від оподаткування 

доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України.  

Висновок 
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1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 
141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI  

5. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Закон 
України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР. 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування. Закон України вiд 08.07.2010  № 2464-VI(Урядовий 

кур'єр вiд 26.08.2010 - № 156) 

7. Про державну фіскальну службу України. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.05.2014 № 236 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомитися зі змістом та сутністю податкового адміністрування, 

визначити правовий стату органів, що здійснюють мобілізацію коштів до 

централізованих фондів держави; вивчити сутність та порядок обліку 

платників податків; дослідити правову природу податкового обов’язку: 

поняття, підстави виникнення, зміни та припинення податкового обов’язку, 

виконання податкового обов’язку; ознайомитися з порядком податкової 

звітністі; дослідити форми правових вимог щодо сплати податків і зборів. 

ВСТУП 

Податки є об’єктивно необхідним елементом фінансового господарства 

будь-якої сучасної держави. За рахунок податків формується переважна 

більшість доходів бюджетів різних рівнів, що дозволяє акумулювати 

централізовані фінансові ресурси задля фінансування створення суспільних 

благ належної якості та кількості. Але платники податків, прагнучи 

максимізувати фінансову результативність своєї діяльності, цілком природно 

намагаються мінімізувати податкові зобов’язання (законними або 

незаконними методами). У таких умовах держава змушена вживати 

необхідних заходів (зокрема шляхом організації відповідного фінансування) 

для підтримки функціонування системи податкового адміністрування, 



основним завданням якої є забезпечення повноти та своєчасності податкових 

надходжень відповідно до вимог чинного податкового законодавства. 
 

І. ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ. 

Відомо, що адміністрування податків і зборів є однією з найважливіших 

ознак держави та необхідною умовою її існування. Адмініструванняозначає 

управління, організація, виконання, здійснення, нагляд (контроль); у 

широкому розумінні, це — організаційно-розпорядча діяльність керівників і 

органів управління, що здійснюється шляхом наказів і 

розпоряджень.Адміністрування процесів оподаткування об'єднує за 

допомогою однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

виконання законодавчих та нормативно-правових актів.  

Об'єктом адміністрування є процес узгодження й погашення податкових 

зобов'язань платників податків.  

Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових 

зобов'язань платників шляхом оптимального втручання в їхню господарську 

діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і 

процедур. 

Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність 

норм (правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально 

уповноважені органи держави здійснюють управлінську діяльність у 

податковій сфері, спрямовану на контроль за дотриманням законодавства 

про податки та збори (обов'язкові платежі), за правильністю нарахування, 

повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а 

у випадках, передбачених законами України, — за правильністю нарахування, 

повнотою та своєчасністю надходжень у відповідний бюджет інших 

обов'язкових платежів та притягнення до відповідальності порушників 

податкового законодавства. 

 

У системі органів, що здійснюють мобілізацію коштів до 

централізованих фондів держави, фіскальні органи посідають головне місце, 

оскільки контролюють своєчасне і повне надходження основної частини 

податків і зборів, що сплачуються на території України. Це їх основне 

повноваження, оскільки самез цією метою і створено таку спеціалізовану 

структуру. 

Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

ДФС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями ДФС є: 

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері 

державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, 

контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів 

податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері 

контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а 

також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з 

питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за 

своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений 

законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, 

торгових патентів; 

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення 

формування: 

державної податкової політики; 

державної політики у сфері державної митної справи; 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, 

митних та інших платежів; 

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби 

з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати 

єдиного внеску; 

державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення 

розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням 

порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за 

наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів. 

Функції органів ДФС прописані в ст.. 19.1 ПКУ. 

Відповідно до функцій, які покладено на фіскальну службу держави, 

адміністрування податків здійснюється за такими основними 

напрямками: 

- облік платників податків та створення єдиного банку данних; 

- облік надходжень податків та зборів; 

- контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків та дотримання 

податкового законодавства; 

- примусове стягнення податкового боргу; 



- аналіз ефективності податкової роботи.   

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм 

(правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально уповноважені 

органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій сфері, 

спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори 

(обов'язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю 

внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а у випадках, передбачених 

законами України, — за правильністю нарахування, повнотою та 

своєчасністю надходжень у відповідний бюджет інших обов'язкових пла-

тежів та притягнення до відповідальності порушників податкового 

законодавства. 

ІІ. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

З метою дотримання податкового законодавства і проведення 

податкового контролю платники податків підлягають постановці на облік у 

податкових та інших державних (контролюючих) органах.  

Облік платників є однією з основним функцій ДФС. Він створює 

передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою 

та своєчасністю перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів. 

Порядок обліку платників податків закріплено главою 6 ПКУ та 

Наказом Міністерства  фінансів України від 09.12.2011 N 1588 Про 

затвердження Порядку обліку платників податків і зборів.  

Згідно ст.. 63 ПКУ взяттю на облік або  реєстрації  в органах 

державної податкової служби підлягають всі платники податків.  

Взяття на  облік  в  органах  державної   податкової   

службиюридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих 

осіб здійснюється незалежно від наявності  обов'язку  щодо  сплати того або 

іншого податку та збору.  

Взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх 

відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної реєстрації на  

підставі відомостей з реєстраційної картки чи включення відомостей про них 

до відповідних державних реєстрів, не пізніше наступного робочого дня з дня  

отримання зазначених відомостей органами державної податкової служби. 

Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів  як  платників  податків  і зборів в органах державної податкової   

служби  передаються  до  Єдиного  державного  реєстру юридичних  осіб  та  

фізичних  осіб - підприємців у день взяття на облік юридичної особи та 

відокремленого підрозділу юридичної особи.  

Взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - 

юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб,  для  яких 

законом установлені особливості їх державної реєстрації  та  які  не 

включаються до Єдиного державного реєстру юридичних  осіб  та  фізичних 

осіб - підприємців, здійснюється не пізніше   наступного  робочого  дня  з  



дня надходження  від  них відповідної  заяви,  яку  платник  податків  

зобов'язаний подати у десятиденний строк після державної реєстрації 

(легалізації,  

акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом). 

Наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем 

обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік. 

 

Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в 

органах державної податкової служби  шляхом включення відомостей про 

них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. 

Фізичні особи - підприємці та особи, які мають намір провадити 

незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як 

самозайняті особи в органах державної податкової служби.Ст. 65 ПКУ 

Взяття на облік фізичних осіб - підприємців  в  органах державної 

податкової  служби  здійснюється за місцем їх державної реєстрації на 

підставі відомостей з реєстраційної картки,  наданих державним 

реєстратором. 

Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до 

Державного реєстру фізичних осіб  -  платників  податків записів про 

державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, 

незалежної професійної  діяльності, перереєстрацію,  постановку  на облік,  

зняття з обліку,  внесення змін стосовно самозайнятої особи,  а також 

вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, 

зборів.  

Для взяття на облік фізичної  особи,  яка має намір провадити 

незалежну  професійну діяльність, така особа повинна подати заяву та 

документи  особисто  (надіслати  рекомендованим листом з описом 

вкладення) або через уповноважену особу до  органу державної податкової 

служби за місцем постійного проживання.  

Орган ДФС відмовляє в розгляді документів,  поданих для  взяття  на  

облік  особи,  яка  здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:  

1. наявності обмежень на провадження незалежної професійної 

діяльності, встановлених законодавством; 

2. коли документи подані за неналежним місцем обліку;  
3. коли документи не відповідають встановленим  вимогам, подані  не 

в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є 

взаємно невідповідними;  

4. коли фізична особа вже взята на облік як  самозайнята  

особа;  

5. неподання для реєстрації особою, яка має  намір  

провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про 

реєстрацію  чи  іншого документа (дозволу,  сертифіката тощо),  що 

підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної 

професійної діяльності.  



Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті  

на облік самозайнятої особи, фізична особа може  повторно  подати 

документи для взяття на облік.  

Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом державної 

податкової служби не пізніше наступного робочого  дня  з дня  отримання  

відповідних  відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб - 

підприємців) або прийняття заяви (для  осіб, які здійснюють незалежну 

професійну діяльність).  

Дані про взяття на облік  фізичної особи - підприємця передаються  до  

Єдиного  державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних  осіб  -  

підприємців  у  день взяття на облік. 

Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується 

випискою  з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб  - 

підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю. 

Самозайняті особи зобов'язані подавати до органів державної 

податкової служби за місцем свого обліку  відомості  про зміну облікових 

даних протягом місяця з дня виникнення таких змін.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Облік платників є однією з основним функцій ДФС. Він створює 

передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою 

та своєчасністю перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів. 

Розрізняють первинний і вторинний податковий облік.  

Взяття на  облік  в  органах  державної   податкової   службиюридичних 

осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється 

незалежно від наявності  обов'язку  щодо  сплати того або іншого податку та 

збору.  

ІІІ. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ: 

ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ, ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО 

ОБОВ’ЯЗКУ 

Поняття податкового обов’язку є однією з центральних категорій 

податкового права. 

Зміст податкового обов’язку визначається насамперед імперативними 

методами фінансово-правового регулювання, особливостями відносин, що 

складаються між суб’єктами з приводу сплати податків і зборів. Державне 

керування у сфері фінансів вимагає підпорядкування суб’єкта вимозі 

уповноваженої особи, а точніше — вимозі органів, які здійснюють фінансову 

діяльність держави. Саме тому правове регулювання відносин у сфері 

фінансової діяльності держави орієнтовано на однобічні владні 

розпорядження державних органів щодо суб’єктів, які беруть участь у 

фінансовій діяльності держави. Владність розпоряджень державних органів 

виявляється насамперед у тому, що вони приймають рішення, обов’язкові для 



іншої сторони правовідносин, і ці рішення приймають у межах повноважень, 

що делеговані органу саме державою. 

Характерною рисою податково-правового регулювання є юридична 

нерівність суб’єктів податкового права. Юридична нерівність як риса 

податково-правового регулювання базується на нееквівалентній природі 

фінансових відносин, що відбито в змісті й структурі прав і обов’язків 

суб’єктів податкового права, коли одні суб’єкти мають юридично владні 

повноваження стосовно інших. Держава чи уповноважений нею орган 

реалізує свою компетенцію через владні розпорядження, тоді як інша сторона 

реалізує компетенцію, що залежить від компетенції владної сторони 

правовідносин. 

Згідно ст.36 ПКУподатковим обов'язком визнається обов'язок  

платника податку обчислити,  задекларувати та/або сплатити суму податку та 

збору  в  порядку  і  строки,  визначені Податковим Кодексом,  законами з 

питань митної справи.  

Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та 

збором. Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно 

інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, 

передбачених законом.  

Власне, скрізь податковий обов’язок ототожнюють з обов’язком зі 

сплати податку. Але це тільки частина його змісту. Дійсно, сплата податку 

являє собою реалізацію основного обов’язку платника податків і може бути 

розглянута як податковий обов’язок у вузькому розумінні. Однак податковий 

обов’язок у широкому розумінні включає: 

1) обов’язок з ведення податкового обліку; 

2) обов’язок зі сплати податків і зборів; 

3) обов’язок з податкової звітності. 

Податковий обов’язок у широкому розумінні можна диференціювати і 

за видовими обов’язками платника податків, що виникають по кожному 

податку чи збору. Сукупність подібних окремих обов’язків і складатиме 

комплекс податкових обов’язків платника податків або податковий обов’язок 

у широкому розумінні. 

Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником 

податків самостійно або за допомогою свого  представника чи податкового 

агента. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання  

податкового  обов'язку  несе  платник  податків,  крім   випадків,  

визначених ПКУ або законами з питань митної справи.  

Обов’язок зі сплати податку чи збору виникає, змінюється чи 

припиняється за наявності підстав, установлених податковим 

законодавством. 

Найважливішим питанням при регулюванні правовідносин з приводу 

сплати податків і зборів є з’ясування моменту, з якого виникає обов’язок 

сплачувати податок.  



Згідно ст.. 37 ПКУ податковий  обов'язок  виникає  у  платника  

податку  з моменту настання обставин, з якими ПКУ та закони з питань 

митної справи пов'язує сплату ним податку.  

Такою основою, зокрема, може бути наявність об’єкта обкладання при 

обов’язковому одержанні податкового повідомлення. Повідомлення є 

юридичним актом індивідуального характеру, що конкретизує зміст 

правовідносин щодо окремого суб’єкта.  

Виникнення податкових правовідносин пов’язується з виникненням 

податкового обов’язку — безпосереднього і першочергового обов’язку 

платника податку зі сплати податку чи збору за наявності певних обставин. 

Такими обставинами є:  

1) можливість віднесення конкретного суб’єкта до платника податку, 

зумовленого відповідно до чинного законодавства;  

2) наявність у платника податку об’єкта оподаткування або здійснення 

їм діяльності, пов’язаної зі сплатою податку чи збору;  

3) наявність нормативно-правового (насамперед законодавчого) 

регулювання всіх елементів податкового механізму. 

Податковий обов’язок пов’язується не тільки з підставами його 

виникнення, а й чітко визначається конкретними термінами, протягом яких 

він має бути виконаний. При цьому важливо пам’ятати, що виконання 

податкового обов’язку є першочерговим стосовно інших обов’язків платника, 

що визначає зміст усіх інших обов’язків. Виконання податкового обов’язку 

реалізується сплатою податку. Однак можливі випадки, коли платник не 

може виконати податковий обов’язок у загальному порядку. У такій ситуації 

необхідні певні додаткові гарантії, що виділяються у формі способів 

забезпечення виконання податкового обов’язку. Податковий обов’язок як 

обов’язок платника податків сплатити необхідну суму податку у 

встановлений термін за наявності обставин, передбачених податковим 

законодавством, виникає з кожного виду податку окремо. 

Існує п’ять  підстав припинення податкового обов’язку (ст.. 37 ПКУ): 

1. належне виконання податкового обов’язку; 

2.ліквідація юридичної особи;  

3.смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно 

відсутньою;  

4.втрата особою ознак платника податку;  

5.скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством 

спосіб.  

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі 

платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений 

податковим законодавством строк (ст. 38 ПКУ).  

Сплата податку та збору здійснюється платником  податку 

безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством,  - 

податковим агентом,  або представником платника податку. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 



 

Податковий обов’язок у широкому розумінні включає: 

1) обов’язок з ведення податкового обліку; 

2) обов’язок зі сплати податків і зборів; 

3) обов’язок з податкової звітності. 

 

IV. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік 

доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів 

оподаткування та податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, 

регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, 

пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством.  

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, 

пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів (тобто 3 роки) 

з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються 

зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого граничного 

терміну подання такої звітності (ст..44 ПКУ). 

На підставі документарного підтвердження даних платник податку у 

строки, встановлені законом, подає податковому органу податкову 

декларацію (розрахунок) — документ,  що подається платником податків 

(у тому числі  відокремленим підрозділом у випадках, визначених Кодексом) 

контролюючому органу у строки,  встановлені законом,  на підставі якого 

здійснюється нарахування та/або сплата  податкового зобов'язання, чи 

документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на 

користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або 

сплаченого податку(ст.. 46 ПКУ).  

Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей 

нарахування та/або сплати податкових зобов'язань.  

Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.  

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою 

декларацією квартальну або річну фінансову звітність. 

Форма податкової декларації встановлюється центральним органом  

виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної фінансової 

політики. 

У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій з 

місцевих податків і зборів,  що є обов'язковими для застосування їх 

платниками (податковими агентами).  

 

Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення 

документів податкової звітності, порушення строків їх подання 

контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених 

документах, несуть: 



— юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які 

визначені платниками податків, а також їх посадові особи. 

Відповідальність за порушення податкового законодавства 

відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до 

складу якої він входить; 

— фізичні особи — платники податків та їх законні чи уповноважені 

представники у випадках, передбачених законом; 

— податкові агенти. 

Самостійне опрацювання ст.. 48 ПКУ Складання податкової декларації 

 

Податкова декларація подається за звітний період в установлені строки 

органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник 

податків. 

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений звітний період 

подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником 

якого він є, незалежно від того, чи провадив такий платник податку 

господарську діяльність у звітному періоді. 

Податкова декларація подається до органу державної фіскальної 

служби за вибором платника податків в один із таких способів: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом 

вкладення; 

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у 

порядку, визначеному законодавством. 

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, 

подають податкові декларації до органу державної податкової служби в 

електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 
 

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник  

податку   зобов'язаний   здійснити  таке  відправлення  на  адресу 

відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять 

днів  до  закінчення  граничного строку подання податкової декларації, а при 

поданні податкової звітності  в  електронній формі, - не пізніше закінчення 

останньої  

години дня, в якому спливає такий граничний строк. 

У разі втрати або зіпсуття  поштового  відправлення  чи  

затримки  його  вручення органу державної податкової служби з вини  

оператора поштового зв'язку,  такий оператор несе відповідальність  

відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється  

від будь-якої відповідальності за неподання  або   несвоєчасне  

подання такої податкової декларації.  

Платник податків  протягом п'яти робочих днів з дня отримання  

повідомлення  про  втрату  або  зіпсуття  поштового   відправлення  



зобов'язаний   надіслати  поштою  або  надати  особисто  (за  його  

вибором)  органу  державної  податкової  служби  другий  примірник  

податкової  декларації  разом з копією повідомлення про втрату або  

зіпсуття поштового відправлення.  

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого  

поштового  відправлення чи затримки його вручення платник податків 

зобов'язаний сплатити суму  податкового  зобов'язання,  самостійно  

визначену  ним  у  такій податковій декларації,  протягом строків,  

установлених цим Кодексом.  

 

Прийняття податкової декларації є обов'язком органів податкової 

служби. Причому, під час прийняття податкової декларації уповноважена 

особа податкової служби зобов'язана перевірити наявність та достовірність 

заповнення лише всіх обов'язкових реквізитів. Інші показники, зазначені в 

податковій декларації, до її прийняття перевірці не підлягають. 

За умови дотримання цих вимог посадова особа зобов'язана 

зареєструвати декларацію датою її фактичного отримання органом 

податкової служби. При цьому декларація вважається прийнятою. 

Відмова посадової особи  органу  ДФСприйняти  податкову  

декларацію  з  будь-яких  причин,  не визначених статтею 49 ПКУ,  у  тому  

числі  висунення  будь-яких  не визачених зазначених статею 49 передумов 

щодо такого прийняття (включаючи зміну  показників  такої  податкової  

декларації,  зменшення   або скасування   від'ємного   значення   об'єктів  

оподаткування,  сум бюджетних   відшкодувань,   незаконного   збільшення    

податкових зобов'язань тощо) забороняється (ст.. 49.10 ПКУ).  

У  разі подання платником податків до органу державної  

податкової служби податкової декларації,  заповненої з  порушенням  

вимог  статті 48 ПКУ ,  такий орган державної податкової служби 

зобов'язаний  надати  такому  платнику податків  письмове  повідомлення  

про  відмову  у  прийнятті  його податкової декларації із зазначенням причин 

такої відмови:  

1. у  разі  отримання  такої   податкової   декларації, надісланої  поштою  або 

засобами електронного зв'язку,  - протягом п'яти робочих днів з дня її 

отримання;  

2. у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника 

податку  або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її 

отримання.  

У разі отримання відмови органу ДФСу  прийнятт  податкової  

декларації  платник податків має право:  

1. подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення 

строку її подання;  

2. оскаржити рішення органу державної податкової служби. 

У разі якщо в установленому законодавством порядку буде  

встановлено  факт неправомірної відмови  органом державної податкової 

служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання 



вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної 

податкової служби.  

Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації 

платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, 

самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, 

установлених ПКУ.  

Податкові декларації,  крім випадків, передбачених ПКУ,  подаються  

за базовий звітний (податковий) період,  що дорівнює:  

1. календарному місяцю  - протягом 20 календарних днів,  що  

настають  за  останнім  календарним  днем  звітного  (податкового) місяця;  

2. календарному  кварталу  або календарному півріччю   - протягом 40 

календарних днів,  що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу (півріччя);  

3. календарному  року-  протягом  60 календарних  днів,  що  настають  

за  останнім  календарним   днем звітного (податкового) року;  

4. календарному  року  для  платників податку на доходи 

фізичних  осіб  -  до  1  травня  року, що настає за звітним. 

5. календарному року для платників  податку  на  доходи  

фізичних  осіб  -  підприємців - протягом 40 календарних днів,  що  

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.  

 

У разі якщо у майбутніх  податкових періодах платник податків 

самостійно виявляє помилки, що містяться у   раніше  поданій  ним  

податковій  декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок 

до такої податкової декларації за формою чинного на час подання  

уточнюючого розрахунку.  

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо 

відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової 

декларації  за  будь-який  наступний  податковий період,  протягом якого такі 

помилки були самостійно виявлені.  

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження 

податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний: 

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати  та  

штраф у розмірі 3 відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого 

розрахунку;  

     б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що 

подається за податковий період, наступний за періодом, у  якому  виявлено  

факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у 

розмірі 5 відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми 

грошового зобов'язання  з цього податку.  

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає 

нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного 

строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи,не 

застосовуються.  



Платник податків під час проведення документальних планових та  

позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі 

розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який 

звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який 

перевіряється контролюючим органом.  

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до 

податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний 

контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки 

платника податків за відповідний період.  

 

За зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно 

надають консультації з питань практичного застосування окремих норм 

податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний 

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому 

надано таку консультацію. За вибором платника податків консультація 

надається в усній або письмовій формі. 

Причому, платника податків, який діяв відповідно до податкової 

консультації, наданої у письмовій формі, не може бути притягнуто до 

відповідальності. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

На підставі документарного підтвердження даних платник податку у 

строки, встановлені законом, подає податковому органу податкову 

декларацію (розрахунок) — документ,  що подається платником податків (у 

тому числі  відокремленим підрозділом у випадках, визначених Кодексом) 

контролюючому органу у строки, встановлені законом,  на підставі якого 

здійснюється нарахування та/або сплата  податкового зобов'язання, чи 

документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на 

користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або 

сплаченого податку.  

 

V. ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ПОДАТКОВИХ ТА ГРОШОВИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.  

СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Платник податку, як правило, самостійно обчислює суму податкового 

зобов'язання та пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації. Але 

контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових 

зобов 'язань, якщо: 

а) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) 

декларацію; 

б) дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать 

про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у 

податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; 

в) згідно з податковим та іншим законодавством особою, 

відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого 



податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у 

тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є ко-

нтролюючий орган; 

г) рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною 

в ухиленні від сплати податків; 

д) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в 

тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, 

утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів; 

е) результати митного контролю, отримані після закінчення 

процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження 

або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у 

митних деклараціях. 

Якщо  сума  грошового зобов'язання розраховується контролюючим 

органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність,  

достовірність і повноту нарахування такої суми,  проте несе відповідальність 

за  своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового 

зобов'язання і має право оскаржити зазначену суму. 

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в 

адміністративному або судовому порядку. Не підлягає оскарженню 

податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків. 

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій 

формі (та у разі потреби — з належним чином засвідченими копіями 

документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за 

потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем 

отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або 

іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. 

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового 

зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 

календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного 

строку, передбаченого для подання податкової декларації (ст.. 57 ПКУ). 

     У  складі  річної  податкової  декларації  платником  податку 

подається  розрахунок  щомісячних  авансових  внесків,  які  мають 

сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума   

авансових  внесків  вважається  узгодженою  сумою  грошових зобов’язань. 

У разі, коли сума грошового зобов'язання платника податків 

розраховується самостійно контролюючим органом, такий контролюючий 

орган надсилає (вручає) платнику податків повідомлення-рішення. Таке 

повідомлення-рішення повинно містити підставу для такого нарахування 

податкового зобов'язання, посилання на норму Податкового кодексу України 

або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на 

контролюючий орган, відповідно до якої був зроблений перерахунок 

грошових зобов'язань платника податків; граничні строки сплати грошового 

зобов'язання та строки виправлення показників податкової звітності; 

попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання у встановлений 



строк; граничні строки, передбачені для оскарження такого податкового 

повідомлен- ня-рішення. 

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок 

податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій. 

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) 

юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи 

під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. 

У  разі  коли  контролюючий орган самостійно визначає податкове 

зобов'язання   платника   податків   з  причин,  не  пов'язаних  з порушенням   

податкового  законодавства,  такий  платник  податків зобов'язаний  сплатити  

нараховану суму податкового зобов'язання протягом 30  календарних  днів,  

що  настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке 

нарахування. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО  ПИТАННЯ: 

 

Платник податку, як правило, самостійно обчислює суму податкового 

зобов'язання та пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації. Лише в 

передбачених законодавством випадках контролюючий орган зобов'язаний 

самостійно визначити суму грошових зобов 'язань. 

 

VI. ФОРМИ ПРАВОВИХ ВИМОГ ЩОДО СПЛАТИ ПОДАТКІВ І 

ЗБОРІВ 

У разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового 

зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної 

податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, 

визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення- рішення. 

Податкове повідомлення — це письмове повідомлення контролюючого 

органу про обов’язок платника податків сплатити суму податкового 

обов’язку, визначену контролюючим органом. Податкове повідомлення є 

своєрідним нагадуванням платникам податків про податковий обов’язок, 

уточнення термінів його виконання, сум обов’язкових платежів, що 

підлягають сплаті. 
 

Податкова вимога надсилається не  раніше  першого робочого дня 

після закінчення  граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.  

 Податкова вимога   повинна   містити   відомості   про   факт 

виникнення грошового зобов'язання  та  права  податкової  застави, розмір 

податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок 

погасити  податковий  борг  та  можливі  наслідки  його непогашення  в 

установлений строк,  попередження про опис активів, які відповідно до 

законодавства можуть бути  предметом  податкової застави,  а  також  про  

можливі  дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.  

Податкова вимоганадсилається (вручається) також платникам податків, 

які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових  



зобов'язань строки, без попереднього   надсилання (вручення) податкового 

повідомлення-рішення. 

У  разі  якщо  у  платника  податків,  якому надіслано (вручено)  

податкову  вимогу,  сума податкового боргу збільшується (зменшується), 

погашенню  підлягає  вся  сума  податкового  боргу такого платника податку, 

що існує на день погашення.  

У  разі  якщо  після направлення (вручення) податкової вимоги сума  

податкового  боргу  змінилася,  але  податковий  борг не був погашений   в   

повному  обсязі,  податкова  вимога  додатково  не надсилається (не 

вручається). 

Згідно ст.60 ПКУ податкове  повідомлення-рішення  або  податкова 

вимога вважаються відкликаними, якщо:  

 1. сума податкового боргу самостійно погашається платником податків 

або органом стягнення;  

 2. контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове 

повідомлення-рішення  про  нарахування суми грошового зобов'язання або 

податкову вимогу;  

3. контролюючий орган зменшує нараховану суму  грошового 

зобов'язання  раніше  прийнятого  податкового повідомлення-рішення або 

суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;  

4. рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується 

повідомлення-рішення  контролюючого  органу  або  сума податкового 

боргу, визначена в податковій вимозі; 

5. рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума    

грошового    зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні 

контролюючого органу,  або  сума  податкового боргу, визначена в 

податковій вимозі.  

 

Джерелами самостійної сплати грошових зобов 'язань або погашення 

податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі 

ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних 

паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з 

інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а 

також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. 

 

ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ: 

До основних форм податкових вимог щодо сплати податків і зборів 

належать: податкове повідомлення- рішення та податкова вимога. 

 

VII. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПОМИЛКОВО ТА/АБО НАДМІРУ 

СПЛАЧЕНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Помилково  та/або  надміру  сплачені  суми  грошового зобов'язання  

підлягають  поверненню  платнику  відповідно до статті 43 ПКУ та  статті  

301  Митного кодексу України,Наказу ДПАУ, Мінфіну, Держказначейства 

від 21.12.2010 р. №974/1597/499 «Про затвердження Порядку взаємодії 



органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та 

органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам 

податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань», 

крім випадків наявності у такого платника податкового боргу. 

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення  

помилково та/або надміру сплаченої суми  грошового зобов'язання  на  

поточний  рахунок  такого  платника  податків  в установі банку або шляхом 

повернення готівковими коштами за чеком, у  разі  відсутності  у  платника  

податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашеннятакого 

податкового боргу платником податків.  

Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового 

зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім  

повернення  надміру  утриманих  (сплачених)  сум податку  з  доходів  

фізичних  осіб, які  розраховуються  органом державної податкової служби 

на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний 

календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним 

оподатковуваним  доходом  платника податку) протягом 1095 днів від дня 

виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.  

Заява подається платником до органу ДФС за місцем перебування на 

податковому обліку в довільній формі. Проте обов’язкові реквізити все ж є 

— визначення платником напрямів перерахування коштів, що повертаються 

як помилково та/або надміру сплачені: 

— на поточний рахунок платника в банку; 

— на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших 

платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, 

незалежно від виду бюджету; 

— готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника рахунку 

в банку. 

Контролюючий орган не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення  

20денного строку з дня подання платником податків  заяви  готує  висновок  

про  повернення відповідних сум коштів з відповідного  бюджету  та подає 

його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів.  

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів протягом 5 робочих днів здійснює 

повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань 

платникам податків. 

 

ВИСНОВКИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ: 

 

Помилково  та/або  надміру  сплачені  суми  грошового зобов'язання  

підлягають  поверненню  платнику  на підставі заяви, крім випадків наявності 

у такого платника податкового боргу. 

 

VII. УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ. 



ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ З 

ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ 

Поняття «подвійне оподаткування» означає обкладання одного 

податкового об’єкта або окремого платника тим самим (чи 

аналогічними) податком за один податковий період. 

Відповідно до статті 13 ПКУ доходи, отримані резидентом України 

(крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час 

визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.  

При визначенні об'єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені 

резидентом України (крім фізичних осіб) у зв'язку з отриманням доходів з 

джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, 

визначених податковим законодавством України. 

Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження 

за межами України,  включаються  до  складу  загального річного  

оподаткованого  доходу,  крім  доходів,  що не підлягають оподаткуванню в 

Україні відповідно до положень  ПКУ чи міжнародного   договору, згода на 

обов'язковість  якого  надана Верховною Радою України.  

Включення до Податкового кодексу спеціальної ст. 103, яка регулює 

порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від 

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, 

дало змогу чітко визначити підстави, які дають право на одержання переваг, 

установлених угодами про уникнення подвійного оподаткування, встановити 

процедури підтвердження права нерезидента на податкові пільги, 

передбачені в зазначених угодах, визначити, яким чином здійснюватиметься 

відшкодування зайвого утримання сум податку на доходи із джерелом їх 

походження з України тощо. 

Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, 

укладені Україною з іноземними країнами, застосовуються до осіб, які є 

резидентами України та резидентами відповідної країни. Відповідно до 

положень ст. 103 Податкового кодексу застосування міжнародного договору 

України в частині звільнення від оподаткування або застосування зменшеної 

ставки податку дозволяється лише за умови надання нерезидентом особі 

(податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового 

резидента згідно з вимогами цієї статті. 

Аналогічно в іноземній країні, з якою Україною укладено договір про 

уникнення подвійного оподаткування, від резидента України, який претендує 

на застосування положень договору, вимагатиметься довідка, яка 

підтверджує, що зазначена особа є резидентом України. 

Отже, Для отримання права на зарахування податків та зборів, 

сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від 

державного органу країни, де отримується такий дохід  (прибуток), 

уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого 

податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена 

довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній 



дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними 

міжнародними договорами України.  

Відповідно до наказу № 173 зазначену довідку видає державна 

податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи(місцем 

проживання фізичної особи).Така довідка видається на бланку державної 

податкової інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем 

проживання фізичної особи) протягом 10 робочих днів з моменту подання 

письмового звернення такої особи. 

 

Подвійне оподаткування не обов’язково означає буквальне 

використання однакових податкових важелів, воно можливе й за часткового 

накладення одного об’єкта на інший, причому це може відбуватися як у 

межах однієї держави, так і у різних податкових системах. Важливо 

зазначити, що подвійне оподаткування стосується суперечностей, що 

складаються в однотипних податкових механізмах (наприклад, у системі 

прямих чи у межах непрямих податків), але не при оподаткуванні об’єктів 

різних за типом податків (прямих і непрямих). 

Виділяють кілька видів подвійного оподаткування, серед яких 

найбільш поширені: 

1. Внутрішнє — подвійне оподаткування в країнах, де той самий 

податок стягується на рівні різних адміністративно-територіальних одиниць. 

Воно може бути 

— вертикальне — сплата однакового податку на місцевому і 

державному рівнях (у Швеції, наприклад, сплачують місцевий і державний 

прибутковий податки); 

— горизонтальне — оподаткування на одному адміністративному рівні 

за рахунок розбіжностей у визначенні об’єкта оподаткування (у США при 

сплаті прибуткового податку в деяких штатах вважаються доходом тільки 

доходи громадян, отримані в межах цього штату; в інших — тільки доходи, 

отримані за межами штату; у третіх — усі види доходів2). 

2. Зовнішнє (міжнародне) — оподаткування, за якого зіштовхуються 

національні законодавства у визначенні об’єкта оподаткування чи платника, 

розглядаючи його як зобов’язану особу за аналогією з законодавством іншої 

держави. 

Подвійне оподаткування можна усунути двома шляхами: 

— односторонньо — зміною національного податкового законодавства; 

— двосторонньо (багатосторонньо) — на основі міжнародних угод, 

шляхом приведення у певну відповідність національних податкових 

законодавств. 

Для усунення подвійного оподаткування використовують кілька 

методів. 

1. Відрахування — обидві договірні країни обкладають доход 

податком, але за умови вирівнювання до рівня податку в країні з меншим 

розміром податку. 



2. Звільнення — означає право на оподаткування певного виду доходу, 

що належить одній з договірних сторін. При цьому перераховують доходи, 

оподатковувані в одній країні та звільнені від обкладання в іншій. 

3. Кредит (зовнішній податковий кредит) — залік сплачених податків 

за кордоном у рахунок внутрішніх податкових зобов’язань. 

4. Знижка — розглядають податок, сплачений за кордоном, як витрати, 

на які зменшується сума доходів, що підлягають оподаткуванню. 

 

ВИСНОВКИ ЗВОСЬМОГО ПИТАННЯ: 

 

Подвійне оподаткування — оподаткування одного об'єкта податку 

окремого платника податків одним і тим же (аналогічним) податком за один і 

той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж 

податкової бази співставними податками. 

Подвійне оподаткування може існувати як в рамках національної 

системи податків та зборів, так і на міжнародному рівні 

Найпоширенішою класифікацією подвійного оподаткування є його 

поділ на внутрішнє та зовнішнє. Критерієм такої класифікації є підстави 

виникнення та способи запобігання подвійному оподаткуванню. 

Внутрішнім подвійним оподаткуванням є подвійне оподаткування в 

країнах, де один і той же податок справляється на рівні різних 

адміністративно-територіальних одиниць однієї держави.  

Зовнішнє (міжнародне) подвійне оподаткування викликане колізією 

законодавства двох або більше країн. В міжнародній практиці були вироблені 

способи і методи усунення подвійного оподаткування, які являють собою 

основу механізму податкового регулювання. На сьогоднішній день, 

виділяють два основні способи усунення подвійного оподаткування: 

 односторонні заходи, передбачені національним податковим 

законодавством, які застосовуються владою даної країни без узгодження з 

іншими державами; 

 багатосторонні заходи, які реалізуються за допомогою 

міжнародних угод та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм 

(правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально уповноважені 

органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій сфері, 

спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори 

(обов'язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю 

внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а у випадках, передбачених 

законами України, — за правильністю нарахування, повнотою та 

своєчасністю надходжень у відповідний бюджет інших обов'язкових пла-

тежів та притягнення до відповідальності порушників податкового 

законодавства. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F


Адміністрування податків здійснюється за такими основними 

напрямками: 

- облік платників податків та створення єдиного банку данних; 

- облік надходжень податків та зборів; 

- контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків та дотримання 

податкового законодавства; 

- примусове стягнення податкового боргу; 

- аналіз ефективності податкової роботи.   

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

1. Контролюючі органи та органи стягнення в сфері оподаткування 

в України: характеристика та функції. 

2. Податкова звітність: види, порядок складання та значення. 

3. Процедура адміністративного оскарження рішень органів 

державної фіскальної служби. 

4. Суб’єкти податкової роботи в Україні та їх функції. 

5. Види відповідальності за порушення податкового законодавства 

в Україні. 

6. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування. 

Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування. 

7. Погашення податкового боргу платників податків. Зміст 

податкової застави. 

 

 

ТЕМА № 4.ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Поняття і зміст податкового контролю. 

2. Податкова перевірка в системі податкового контролю. Класифікація 

податкових перевірок. 

3. Засоби забезпечення виконання платником податків своїх зобов’язань. 

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомитися з поняттям та змістом податкового контролю, 

розглянути правові форми податкового контролю, вивчити форми 

податкових перевірок, розглянути зміст камеральної, документальної та 

фактичної перевірки; дослідити засоби забезпечення виконання платником 

податків своїх зобов’язань; вивчити зміст та підстави відповідальністі за 

порушення податкового законодавства 

ВСТУП 

Податковий контроль є самостійним напрямом державного 

фінансового контролю. Характерним для нього є певна стадія фінансової 

діяльності — стадія мобілізації коштів до публічних грошових фондів. 

Забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового 

законодавства зобов'язаними суб'єктами податкових правовідносин є 

головною метою податкового контролю. Від ступеня ефективності 

контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, 

безпосередньо залежить рівень доходів бюджетів та державних цільових 

фондів. Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних 

майнових інтересів та важливим чинником соціально-економічної 

стабільності держави, її фінансової безпеки. 

Податковий контроль слід розглядати як функцію державного 

управління податковою системою. Діяльність контролюючих органів щодо 

забезпечення додержання податкового законодавства значною мірою 

визначає ефективність реалізації податкової політики держави та 

функціонування всієї податкової системи. 

При цьому слід зазначити, що від того, як побудована в країні система 

податкового контролю, значною мірою залежать, із одного боку, довіра до 

держави як власних громадян, так і зарубіжної спільноти, а з іншого – умови 

розвитку бізнесу, економічне зростання країни, формування сприятливого 

інвестиційного клімату. 
 

І. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. 

Статтею 61 Податкового кодексу України закріплено визначення 

податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його 

здійснення. Податковий контроль — це система заходів, що вживаються 



контролюючими органами з метою контролю правильності 

нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та 

касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (ст.. 

61 ПКУ). 

Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної 

податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і 

зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну 

політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з 

адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні 

податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань 

сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), 

його територіальні органи. 

Інші державні органи не мають права проводити перевірки 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому 

числі на запит правоохоронних органів. 

Органи служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, 

прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої 

участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, 

та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань 

оподаткування. 

Податковий контроль, будучи різновидом фінансового, 

характеризується всіма принциповими рисами останнього й нарівні з іншими 

видами фінансового контролю забезпечує рух публічних коштів, бер» участь 

у розподілі сукупного суспільного продукту. Особливістю податкового 

контролю є більш вузький предмет регулювання — формування 

публічних фондів. Фактично податковий контроль представлений настадії 

формування й розподілу (перерозподілу) грошових фондів, чим і 

обумовлюється характер і сфера контрольованих дій.  

Виходячи з викладеного, можна сформулювати основні завдання 

податкового контролю; 

1) перевірка виконання податкових обов'язків платників; 

2) перевірка правильності й своєчасності здійснення операцій, 

пов’язаних з оподаткуванням, підтримка й забезпечення дисципліни у сфері 

оподаткування; 

3) попередження й усунення правопорушень у сфері оподаткування, 

виявлення винних і притягнення їх до відповідальності. 

Об’єктом податкового контролю –  

в широкому розумінні - слід вважати діяльність платників податків, 

податкових агентів, інших суб’єктів у процесі реалізації ними податкового 



обов’язку, а саме: правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати 

податків і зборів (обов’язкових платежів), надання податкової звітності; 

в вузькому розумінні - є переважно грошові відносини, що виникають 

при формуванні публічних грошових ресурсів. 

Предметом же фінансового контролю є фактично первинна до-

кументація (бухгалтерські звіти, кошториси, баланси й т. д.), що свідчить про 

рух контрольованих грошових фондів, своєчасну й повну реалізацію 

податкового обов'язку. 

Завданням податкового контролю є забезпечення економічної 

безпеки держави при формуванні централізованих державних грошових 

фондів за рахунок надходжень від податків і зборів. 

Залежно від процедурного регулювання податкового контролю можна 

визначити певну послідовність в його здійсненні: 

1) підготовка проведення податкового контролю передбачає ви-

значення контрольованих і контролюючих суб’єктів; визначення об’єкта 

контролю як такий може бути різновид податкового обов’язку або 

виконання обов’язку щодо окремого виду податку тощо; визначення строків 

проведення податкового контролю; визначення цілей і завдань контрольних 

заходів; 

2) реалізація контролюючих дій; 

3) оформлення матеріалів податкового контролю:  

проміжне — передбачає необхідність реагування в ході проведення 

податкової перевірки, коректування поведінки зобов’язаних осіб до 

завершення податкового контролю;  

підсумкове — оформлення результатів податкового контролю, 

складання довідок або актів після закінчення контрольованих дій. 

Механізм податкового контролю включає: 

об’єкт контролю — процеси формування централізованих і де-

централізованих грошових фондів публічного характеру, повнота іі 

своєчасність реалізації податкового обов’язку; 

контрольованого суб’єкта — підприємства, установи, організації 

фізичні особи, діяльність яких пов’язана з формуванням публічних 

грошових фондів і у яких виникають імперативні обов’язки щодо утворення 

подібних фондів; 

контролюючого суб’єкта — спеціальні державні органи, наді лені 

компетенцією в галузі податкового контролю; 

контролюючий процес — діяльність контролюючих суб’єкти», 

застосування ними відповідних методів, способів, спрямованих їм 

досягнення цілей контролю; 

методи контролю — способи перевірки, оцінки й аналізу відпо відних 

елементів об’єкта контролю, дій контрольованих суб’єктів, ї\ відповідності 

встановленим нормам. 

Завданням податкового контролю зрештою є забезпечення еконо 

мічної безпеки держави при формуванні централізованих державши 

грошових фондів за рахунок надходжень від податків і зборів. 



 

Стаття 62 Податкового кодексу України розкриває способи здійснення 

податкового контролю. Зокрема, податковий контроль здійснюється 

шляхом: 

а) ведення обліку платників податків; 

б) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів 

державної податкової служби; 

в) перевірок та звірок відповідно до вимог податкового за-

конодавства, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи у порядку, 

встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу 

правовідносин. 

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для 

здійснення контролюючими органами контролю за правильністю 

нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих 

фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової 

служби. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової 

служби підлягають всі платники податків. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної 

податкової служби — комплекс заходів із збору, опрацювання та 

використання інформації, необхідної для виконання органами державної 

податкової служби покладених на них функцій, у тому числі контролюючих 

(ст.. 71 ПКУ). 

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної 

податкової служби використовується інформація, що надходить: 

а) від платників податківта податкових агентів, зокрема інформація: 

— що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших 

звітних документах; 

— що міститься у наданих великими платниками податків в 

електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат та інших 

показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових 

зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронному вигляді, 

регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, 

пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; 

— про фінансово-господарські операції платників податків; 

— про застосування реєстраторів розрахункових операцій; 

б) від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

та Національного банку країни, зокрема інформація: 

— про об'єкти оподаткування, що надаються та реєструються 

такими органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, 

характеристики, індивідуальні ознаки об'єкта оподаткування (в разі 

наявності), за якими його можна ідентифікувати; 

— про результати здійснення державного контролю за го-

сподарською діяльністю платника податків; 



— що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої 

статистичної інформації, фінансових звітів), які подаються платником 

податків органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування; 

— про встановлені органами місцевого самоврядування ставки 

місцевих податків, зборів та надані такими органами податкові пільги; 

— про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження 

окремих видів діяльності; 

— про експортні та імпортні операції платників податків; 

в) від банків, інших фінансових установ — інформація про 

наявність та рух коштів на рахунках платника податків; 

г) від органів влади інших держав, міжнародних організацій або 

нерезидентів; 

д) від підрозділів податкової служби та митних органів — за 

результатами податкового контролю. 

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також 

використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до законодавства, та добровільно чи за запитом 

надана органу державної податкової служби в установленому законом 

порядку. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Податковий контроль — це система заходів, що вживаються 

контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, 

повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 

розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. 

Податковий контроль здійснюється шляхом: 

а) ведення обліку платників податків; 

б) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів 

державної податкової служби; 

в) перевірок та звірок 

 

ІІ. ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО 

КОНТРОЛЮ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК. 

Органи державної фіскальної служби мають право проводити 

камеральні, документальні (планові або позапланові: виїзні або невиїзні) та 

фактичні перевірки. 

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами 

державної фіскальної служби в межах їх повноважень виключно в випадках 

та у порядку, встановлених Податковим кодексом України, а фактичні 

перевірки —Кодексом та іншими законами України, контроль за 

дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 

органу державної податкової служби виключно на підставі даних зазначених 

у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. 

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу 

державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника 

такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці 

підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника 

податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної 

перевірки не обов'язкова. 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є 

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх 

передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового 

договору оформлення трудових відносин з працівниками (найманими 

особами); та яка проводиться на підставі податкових декларацій 

(розрахунків) фінансової, статистичної та іншої звітності; регістрів 

податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом; 

первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та по-

датковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, 

виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на органи державної податкової служби; а також отриманих в 

установленому законодавством порядку органом державної податкової 

служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами 

перевірок інших платників податків. 

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-

графіка перевірок. 

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані 

роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча 

б однієї з обставин: 

— за наслідками перевірок інших платників податків або отримання 

податкової інформації виявлених фактів, що свідчать про можливі 

порушення платником податків податкового, валютного та іншого 

законодавства контроль за дотриманням якого покладено на органи 

державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення 

та їх документальні підтвердження на обов'язків письмовий запит органу 

державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання 

запиту; 

— платником податків не подано в установлений законом строк 

податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено 

законом; 

— платником податків подано органу державної податкової служби 

уточнюючий розрахунок з відповідного податкуза період, який перевірявся 

органом державної податкової служби; 



— виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових 

деклараціях; 

— розпочато процедуру реорганізації юридичної особи; 

— платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування 

з бюджету податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис.гривень; 

— отримано постанову (ухвалу) суду про призначення перевірки або 

постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними у 

кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні, та інші. 

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків не 

поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника 

податків, або перевірки, що проводяться у межах порушення кримінальної 

справи. 

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у 

проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, 

що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки 

не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідування 

кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків 

(посадових осіб, платників податків), що знаходяться в їх провадженні. 

Тривалість проведення виїзних документальних планових перевірок не 

повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, 

щодо суб'єктів малого підприємництва — 10 робочих днів, інших платників 

— 20 робочих днів. 

А тривалість позапланових виїзних документальних перевірок не 

повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, 5 

робочих днів — щодо суб'єктів малого бізнесу, інших платників податків — 

10 робочих днів. 

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка 

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем 

розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така 

перевірка. 

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка 

проводиться в приміщенні органу державної податкової служби. 

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, розташування 

господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така 

перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо 

дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових опера-

цій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв, у тому 

числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних 

товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового 

договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими 

особами). 

Фактична повірка здійснюється без попередження платника податків. 

Тривалість проведення виїзних фактичних перевірок не 

повиннаперевищувати 10 діб. 



Посадові особи органу державної податкової служби вправі 

приступити до проведення документальної виїзної і фактичної перевірки за 

умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому 

зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової 

служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, наймену-

вання та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється), 

мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість 

перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме 

перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за 

наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його 

заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби. 

Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам 

органів державної податкової служби уповному обсязі всі документи, що 

належать до предметаперевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає 

у платника податків після початку перевірки. 

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в 

електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб (у форматі та порядку, визначених центральним 

органом державної податкової служби) копії документів з обліку доходів 

витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів опода-

ткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з 

обчисленням та оплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, 

наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової 

перевірки, документальної невиїзної перевірки. 

Саме ці документи, а також податкова інформація, експертні висновки, 

судові рішення та інші матеріали є підставами для висновків щодо 

дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької 

діяльності. 

Експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають 

значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання 

у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Залучення 

експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, 

що є ініціатором залучення експерта. 

При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової 

служби мають право отримувати у платників податків належним чином 

завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших 

документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподатку-

вання, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи 

державної податкової служби. При цьому платники зобов'язані забезпечити 

зберігання оригіналів зазначених документів, а також тих, що пов'язані з 

виконанням вимог законодавства, дотримання якого покладено на 

контролюючі органи. Якщо ж платник не зберіг передбачених 



законодавством документів протягом установлених строків або не надав 

контролюючим органам оригіналів документів чи їхніх копій, на нього 

накладається штраф. 

Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-

господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, 

передбачених кримінально-процесуальним законом. 

Органи державної податкової служби мають право проводити 

зустрічні звірки. 

Порядок проведення органами державної податкової служби 

зустрічних звірок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2010 року №1232 

Зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських 

та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється податковими 

органами, з метою документального підтвердження господарських відносин з 

платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і 

якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх 

реальності та повноти відображення в обліку платника податків. 

З метою проведення зустрічної звірки орган податкової служби 

(ініціатор) надсилає податковому органу (виконавцю), на обліку в якому 

перебуває суб'єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки 

для підтвердження отриманих від платника податків даних. 

За результатами проведеної звірки складається довідка, яка підлягає 

реєстрації в органах податкової служби (як ініціатора, так і виконавця). 

Керівники, і відповідні посадові особи юридичних осіб, та фізичні 

особи — платники податків під час перевірки, що проводиться органами 

державної податкової службі, зобов'язані виконувати вимоги органів 

державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів 

про оподаткування, і підписати акт (довідку) про проведення перевірки, та 

мають право надати заперечення на цей акт (довідку). 

Результати перевірок (крім камеральних) оформляються у формі акта 

або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної 

податкової служби та платникам податків або їх законними представниками 

(у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень 

складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. 

В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти 

завищення податкових зобов'язань платника. 

У разі незгоди платника податків з висновками акта, такий платник 

зобов'язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має 

право надати разом з підписаним примірником акта або окремо. 

Відмова платника податків, або його законних представників, чи особи, 

яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або 

отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку 

сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами 

перевірки грошові зобов'язання. 



Участь керівника відповідного органу державної податкової служби 

(або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника 

податків до акта перевірки є обов'язковою. Такі заперечення є невід'ємною 

частиною акта (довідки) перевірки. 

Рішення про визначення грошових зобов'язань приймається керівником 

органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням 

результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). 

Платник податків або його законний представник може бути присутнім під 

час прийняття такого рішення. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Органи державної фіскальної служби мають право проводити 

камеральні, документальні (планові або позапланові: виїзні або невиїзні) та 

фактичні перевірки. 

 

ІІІ. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАТНИКОМ 

ПОДАТКІВ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 

Основними засобами забезпечення виконання платником податків 

своїх обов'язків є: 

— податкова застава; 

— поручительство; 

— адміністративний арешт майна; 

— примусове стягнення коштів та продаж майна, що перебуває у 

податковій заставі. 

Податкова застава є одним з найефективніших засобів забезпечення 

податкових зобов'язань, оскільки в даному випадку обмежуються права 

платника податків щодо розпорядження власним майном, що в значній мірі 

впливає на подальше ведення фінансово-господарської діяльності. 

Право податкової застави виникає у разі: 

— несплати у строки, встановлені Податковим кодексом України, 

суми грошового зобов'язання (суми коштів, яку платник податків повинен 

сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну 

(фінансову) санкцію), самостійно визначеної платником податків у 

податковій декларації, — з дня, що настає за останнім днем зазначеного 

строку; 

— несплати у строки, встановлені Податковим кодексом України, 

суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим 

органом, — з дня виникнення податкового боргу (суми грошового 

зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій), узгодженого платником 

податків, але не сплаченого у встановлений строк, а також пеня, нарахована 

на суму такого грошового зобов'язання). 

Причому, право податкової застави не потребує письмового 

оформлення. Майно, на яке поширюється право податкової застави, 

оформляється актом опису. 



Керівник органу державної податкової служби за місцем реєстрації 

платника податків, що має податковий борг, призначає такому платнику 

податків податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути 

посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби. 

У разі, якщо платник податків не допускає податкового керуючого для 

здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або 

не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий 

складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. 

Орган державної податкової служби звертається до суду щодо 

зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборони 

відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника 

податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову 

заставу. 

Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у 

податковій заставі, якщо інше не передбачено законом. Але платник податків 

може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за 

згодою органу державної податкової служби, а також у разі, якщо орган 

державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від 

платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків 

відповіді щодо надання (не- надання)згоди. 

У разі, якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, 

товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без 

згоди органу державної податкової служби за кошти за цінами, що не є 

меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть 

направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або 

погашення податкового боргу. 

Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня: 

— отримання органом державної податкової служби підтвердження 

повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством 

порядку; 

— визнання податкового боргу безнадійним; 

— прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, 

визначених законодавством з питань банкрутства; 

— отримання платником податків рішення відповідного органу про 

скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового 

зобов'язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок 

проведення процедури адміністративного або судового оскарження; 

— реєстрації в органі державної податкової служби податкової 

поруки. 

Податкова порука — це видана банком гарантія погашення 

податкового боргу платника податків. Податковою порукою гарантується 

погашення грошового зобов'язання, що входить до складу податкового боргу, 

якщо нарахування такого грошового зобов'язання оскаржується платником 

податків в адміністративному або судовому порядку. 



Якщо платник податків протягом 10 календарних днів після закінчення 

процедури оскарження не погасив податковий борг, гарантований 

податковою порукою, такий борг вважається податковим боргом банку, що 

видав податкову поруку, і до такого банку застосовуються усі процедури, пе-

редбачені податковим законодавством для погашення податкового боргу. 

Банк, який здійснив погашення податкового боргу платника податку, 

має право відшкодувати за рахунок такого платника завдані такому банку 

збитки. 

Податкова порука не може бути відкликана банком або платником 

податків. 

Податкова порука підлягає реєстрації в органі державної податкової 

служби, де перебуває на обліку платник податків, що має податковий борг. 

До здійснення реєстрації податкова порука не має сили, не створює правових 

наслідків. 

Адміністративний арешт майна платника податків (далі — арешт 

майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків 

його обов'язків, визначених законом. 

Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких 

обставин: 

— платник податків порушує правила відчуження майна, що 

перебуває у податковій заставі; 

— фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; 

— платник податків відмовляється від проведення документально; 

перевірки за наявності законних підстав для проведення або від допуску 

посадових осіб органу державної податкової служби; 

— відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів 

господарювання, дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, 

сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій; 

— платник податків відмовляється від проведення перевірки стану 

збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; 

— платник податків не допускає податкового керуючого до 

складання акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта 

опису (виділення) майна для його продажу. 

Арешт майна може бути повним або умовним. 

Повним арештом майна визнається заборона платнику податків на 

реалізацію прав розпорядження або користування його майном. У цьому 

випадку ризик, пов'язаний із втратою функціональних чи споживчих якостей 

такого майна, покладається на орган, який прийняв рішення про таку 

заборону. 

Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків 

щодо реалізації прав власності на таке майно, яке полягає в обов'язковому 

попередньому отриманні дозволу керівника відповідного органу державної 

податкової служби на здійснення платником податків будь-якої операції з 

таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником органу 

державної податкової служби, якщо за висновком податкового керуючого 



здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення 

його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення. 

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на 

підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової 

служби до суду. 

Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа 

здійснює за рішенням суду. 

Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової 

шкоди, завданих органом державної податковоїслужби внаслідок 

неправомірного застосування арешту майна такого платника податків, за 

рахунок коштів державного бюджету. Рішення про таке відшкодування 

приймається також судом. 

Орган державної податкової служби здійснює за платника податків на 

користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника 

податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі 

їх недостатності — шляхом продажу майна такого платника податків, 

яке перебуває у податковій заставі. 

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться за 

рішенням суду не раніше, ніж через 60 календарних днів з дня надіслання 

такому платнику податкової вимоги. 

У разі, якщо сума коштів, отримана у результаті продажу майна 

платника податків, перевищує суму його грошового зобов'язання та 

податкового боргу, різниця перераховується на рахунки такого платника 

податків або його правонаступників. 

Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах 

та/або через торговельні організації. Інформація про час та умови проведення 

торгів майном платника податків повинна бути оприлюднена. 

Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору 

купівлі-продажу його майна повністю погашає суму податкового боргу, 

орган державної податкової служби скасовує рішення про проведення його 

продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Основними засобами забезпечення виконання платником податків 

своїх обов'язків є: 

— податкова застава; 

— поручительство; 

— адміністративний арешт майна; 

— примусове стягнення коштів та продаж майна, що перебуває у 

податковій заставі. 

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА. 

Будь яке правопорушення, у тому числі податкове, з точки зору 

юридичної науки, має певні ознаки, або складові частини правопорушення. 



Відсутність хоча б одного з цих елементів не дає можливості визначити таке 

порушення чинних нормативно-правових актів як правопорушення. 

До таких елементів правопорушення входить об'єктивна сторона, 

об'єкт, суб'єктивна сторона та суб'єкт. 

Об'єктивну сторону правопорушення визначає протиправне діяння, що 

виражається у формі фактично протиправних дій або у протиправній 

запропонованої законом поведінці. 

Об'єктивна сторона складається з трьох елементів: 

— діяння (дій чи бездіяльності); 

— наслідків; 

— причинного зв'язку між діяннями та наслідками. 

Причинний зв'язок — це такий об'єктивний зв'язок міждіянням і 

наслідком, при якому протиправне діяння передує учасі наслідкам і є 

головною та безпосередньо причиною, яка неминуче ініціює даний наслідок 

(шкоду). 

Шкода, як наслідок, зазіхає на суспільні, державні та індивідуальні 

інтереси, і може носити матеріальний, фізичний та інший характер. 

Об'єктом правопорушення є ті суспільні відносини, що охороняються 

нормами права і на які посягає протиправне діяння. 

Суб'єктивна сторона правопорушення означає, що правопорушенням 

визнається лише винне діяння або такі дії, що на момент здійснення 

знаходились під контролем волі і свідомості особи, тобто при їх скоєнні 

передбачалася можливість вибору іншого варіанту поводження. 

Суб'єктивна сторона виражається у двох формах провини: 

— намір (прямий або непрямий); 

— необережність. 

Прямий намір полягає в тому, що суб'єкт правопорушення повністю 

усвідомлює протиправність свого діяння і бажає настання негативних 

наслідків. 

Непрямий намір полягає в тому, що суб'єкт усвідомлює протиправність 

свого діяння, припускає негативні наслідки, але легковажно відноситься до 

можливості їх настання. 

Необережність поділяється на: протиправну самовпевненість та 

протиправну недбалість. 

Протиправна самовпевненість — суб'єкт усвідомлює протиправність 

свого діяння, передбачає можливість настання негативних наслідків, однак 

сподівається, що вони не настануть. 

Протиправна недбалість характеризується тим, що суб'єкт усвідомлює 

протиправність свого діяння, але не передбачає можливості настання 

негативних наслідків, хоча в силу свого посадового становища міг і повинен 

їх передбачати. 

Суб'єктом правопорушення є деліктоздатна особа, яка вчинила 

правопорушення Під деліктоздатністю розуміють здатність особи 

перетерплювати покарання. 



Основним критерієм, що відрізняє податкове правопорушення від 

інших, є його об'єктивна сторона, тобто певні суспільні відносини, на які 

зазіхає це правопорушення, а саме відносини, що виникають у сфері 

мобілізації та формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. 

Таким чином, з юридичної точки зору, під податковим 

правопорушенням розуміють протиправне (передбачене Податковим 

кодексом України), винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, 

пов'язане з невиконанням податкового законодавства або неналежним 

виконанням податкових зобов'язань, за яких чинним законодавством встанов-

лена юридична відповідальність. 

Податкове правопорушення характеризують такі ознаки: 

— суспільна небезпечність та шкідливість діяння; 

— протиправність дій (бездіяльність); 

— винна поведінка особи, як результат вільного волевиявлення; 

— юридична відповідальність. 

Нажаль, сьогодні методи ухилення від сплати податків досить 

різноманітні, а податкові правопорушення, як правило, носять 

інтелектуальний характер. Класифікація податкових правопорушень може 

здійснюватися за різними ознаками, основними з яких є: 

а) в залежності від об'єкта: 

— відсутність бухгалтерського та податкового обліку об'єктів 

оподаткування або ведення обліку з порушенням встановленого порядку; 

— неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, 

фінансової звітності та іншої інформації податковим органам, несплата або 

несвоєчасна сплата встановлених податків і зборів; 

— приховування об'єктів та заниження бази оподаткування. 

б) в залежності від спрямованості дій: 

— правопорушення проти системи оподаткування; 

— правопорушення проти прав та законних інтересів платників 

податків; 

— правопорушення проти контролюючих функцій контролюючих 

органів; 

— порушення порядку ведення податкового та бухгалтерського 

обліку. 

в) в залежності від ступеня суспільної небезпеки: 

— податкові правопорушення (проступки); 

— податкові злочини. 

Загалом сучасні податкові правопорушення мають такі риси: 

— вони здійснюються у більшості випадків у процесі професійної 

діяльності кваліфікованими спеціалістами з використанням комп'ютерних 

технологій та електронних засобів зв'язку; 

— маскуються різноманітними прийомами та засобами 

приховування порушень під видом «невдалої» підприємницької діяльності; 

— завдають значної економічної шкоди інтересам держави та 

населення. 



ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

Відповідно до статті 106 Податкового кодексу України, податковими 

правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) 

платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також 

посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 

неналежного виконання вимог, встановлених цим Кодексом та іншим 

законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими 

особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та 

порушень вимог, встановленихіншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою 

відповідальність, передбачену Податковим Кодексом та іншими законами 

України. 

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

застосовуються такі види юридичної відповідальності: 

а) фінансова; 

б) адміністративна; 

в) кримінальна; 

г) дисциплінарна. 

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних 

(фінансових) санкцій та/або пені. 

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) є платою у вигляді 

фіксованої суми та /або відсотків, що стягується з платника податку у зв'язку 

з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням яких покладено на податкові органи. А пеня є сумою коштів у 

вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у 

встановлені законодавством стро- 

Особливістю відповідальності за порушення податкового 

законодавства є її компенсаційно-каральний характер, який полягає в 

необхідності відшкодування державі збитків, що виникли внаслідок 

недотримання надходжень до бюджетів всіх рівнів від податків та зборів. 

Тобто відповідальність за порушення податкового законодавства об'єднує дві 

різні моделі юридичної відповідальності: правовідновлювальну 

(компенсаційну) та штрафну (каральну). Саме це підкреслює стаття 112 

Податкового кодексу України, в якій зазначено, що притягнення до 

фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з 

питань оподаткування не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних 

підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відпо-

відальності. 

Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного 

виливу на порушників податкового законодавства із застосуванням 

адміністративно-правових норм. Підставою для адміністративної 



відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу 

адміністративного правопорушення — винної або необережної дії чи 

бездіяльності, що посягає на захищені законом суспільні відносини, за яку 

законодавством передбачена адміністративна відповідальність. 

Особливостями адміністративних стягнень є: 

— застосування до фізичних осіб та посадовців, винних у 

податкових правопорушеннях; 

— адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості; 

— застосування у відношенні до найменш значних податкових 

правопорушень (проступків), які за своїм характером відповідно до закону не 

тягнуть кримінальної відповідальності; 

— відсутність тяжких правових наслідків. 

Діяння, за які передбачена адміністративна відповідальність за 

порушення податкового законодавства, зазначені у статтях Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (Ст. 163-2, 163-3, 163-3, 164-1, 164-5 та 

іншими), а також у деяких статтях Податкового та Митного кодексів 

України. 

Наприклад, частина статті 164-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення зазначає, що неподання громадянами декларації про доходи 

чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або 

неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України 

встановлено обов'язкову форму обліку, — тягне за собою попередження або 

накладання штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

З усіх видів стягнень, передбачених кодексом України про 

адміністративні правопорушення, податковим органом надано право 

використовувати лише адміністративні штрафи. Розмір їх визначається в 

межах, встановлених за скоєння відповідних правопорушень в сумах, або 

кратних певному показнику (неоподаткованому мінімуму доходів, 

мінімальному розміру заробітної плати), або в національній грошовій 

одиниці (гривнях).  

Кримінальна відповідальність застосовується при доказі винності, 

протиправності, умислу та особливо тяжких наслідках податкового злочину. 

Кримінальна відповідальність характеризується такими особливостями: 

— суб'єктами є виключно фізичні особи; 

— регулюється нормами Кримінального кодексу України; 

— встановлюється лише в судовому порядку; 

— має певні процесуальні особливості. 

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, 

інших обов'язкових платежів передбачена статтею 212 Кримінального 

кодексу України, з якій зазначено: 

а) умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших платежів, що 

входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом 

порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, 

незалежно від форми власності, або особою, що займається 



підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою 

іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призведи до 

фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів 

коштів у значних розмірах, — карається штрафом від трьохсот до п'ятсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певніпосади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років; 

б) ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або 

якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи 

державних цільових фондів коштів у великих розмірах, — караються 

штрафом від п'ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 

волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до п'яти років; 

в) діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, 

вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, або якщо 

вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо 

великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від п'яти до 

десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю настрок до трьох років з конфіскацією майна; 

г) особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою 

та другою статті 212 Кримінального кодексу України, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної 

відповідальності сплатила податки і збори (обов'язкові платежі), а також від-

шкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 

санкції, пеня). 

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків і зборів, які в 

тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим 

розміром коштів слід розуміти суми податків і зборів, які в п'ять тисяч і 

більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

І нарешті, дисциплінарні санкції становлять форми впливу 

адміністрації підприємств, установ і організацій за здійснення 

дисциплінарних провин, пов'язаних з податковимиправопорушеннями. Дані 

правопорушення знаходяться на перетині адміністративної і дисциплінарної 

відповідальності, в основі яких лежить невиконання чи неналежне виконання 

обов'язків зі сплати податку платником, як працівником конкретного 

підприємства, установи, організації. При невиконанні цим працівником 

персональних функцій у процесі обліку, розрахунку та сплати податків і 

зборів відповідальність настає у встановленому трудовим законодавством 

порядку. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 



Отже, податкове правопорушення – це протиправне, винне діяння (дія 

чи бездіяльність), яке виражається в невиконанні або неналежному виконанні 

податкових зобов'язань і за яке встановлена юридична відповідальність. 

За податкове правопорушення передбачена адміністративна, 

кримінальна та фінансова відповідальність. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Податковий контроль — це система заходів, що вживаються 

контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, 

повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 

розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. 

Податковий контроль здійснюється шляхом:ведення обліку платників 

податків;інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів 

державної податкової служби;перевірок та звірок. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

1. Способи податкового контролю.  

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів.  

3. Поняття податкової інформації.  

4. Порядок отримання податкової інформації податковими органами. 

5. Порядок надіслання запитів податковими органами платникам податків.  

6. Порядок відповіді платників податків на запити, отримані від податкових 

органів.  

7. Поняття податкових консультацій.  

8. Порядок надання податкових консультацій платникам податків 

податковими органами.  

9. Зустрічні звірки. Порядок ініціювання та проведення.  

10. Методи податкового контролю. 

 

 

Тема № 5.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ З ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ 

 (2 години) 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Правовий статус фізичної особи платника податку. 
2. Податок з доходів фізичних осіб, його правове регулювання.  

3. Особливості оподаткування фізичних осіб підприємців (крім осіб, що 

обрали спрощену систему). 

4. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності фізичних осіб 

підприємців. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дослідити правовий статус фізичної особи платника податку; вивчити 

правовий механізм податку на доходи фізичних осіб, його правове 

регулювання; ознайомитися з особливостями оподаткування фізичних осіб 

підприємців. 
 

ВСТУП 

Податок з доходів фізичних осіб в Україні має особливе значення для 

територіальної громади, тому що понад 75 відсотків податкових надходжень, 

або 45 відсотків всіх доходів, які акумулюються в місцевих 

бюджетахстановлять надходження від цього податку. 

Прибутковий податок застосовується у всіх країнах світу. Вперше цей 

по-даток було введено в Великобританії в 1799 році як тимчасовий захід з 

метоюфінансування військових потреб у війні проти Наполеона. В Україні 

майже докінця 80-х років прибутковий податок із громадян стягувався за 



комбінованоюшкалою, хоча офіційна ставка оподаткування визначалась як 

пропорційна(13 %), насправді існувала прогресивно-регресивна шкала 

оподаткування. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб з 1 січня 2011 

року регулюєтьсяIV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 
 

І. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПЛАТНИКА 

ПОДАТКУ 

Фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства) як платники податків поділяються на дві групи:  

1) фізичні особи, що не мають статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності;  

2) самозайняті  особи. 

До фізичних осіб, які не мають статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності, належать суб’єкти, що одержують свої доходи від будь-якої 

іншої діяльності, не пов’язаної з підприємництвом (доходи, одержувані за 

місцем основної роботи, (служби, навчання); доходи, одержувані не за 

місцем основної роботи (служби, навчання); доходи, що підлягають сплаті з 

джерел в Україні громадянам, що не мають постійного місця проживання в 

Україні). 

До самозайнятих осіб належать:  

-фізичні особи - підприємці  

-особи що провадить  незалежну  професійну діяльність: за умови, що 

такі особи не є працівниками в межах такої підприємницької чи незалежної 

професійної діяльності.  

Основні ознаки ФО-ПП визначають систему податкових обов’язків 

конкретної особи, підстави виникнення, зміни й скасування обов’язків , 

пов’язаних зі сплатою податків і зборів: 

1. Податкове резиденство; 
2. Здійснення економічної діяльності або одержання доходів від джерел 

у державі; 

3. Наявність у власності майна, що підлягає оподаткуванню; 
4. Участь у відносинах, однією з умов яких є сплата мита або зборів. 
Факультативні ознаки фізичних осіб – платники податків деталізують, 

уточнюють систему податкових обов’язків конкретної особи, але не 

впливають на виникнення, зміну або скасування обов’язків, пов’язаних зі 

сплатою податків і зборів: 

1. Місце постійного проживання; 

2. Принцип громадянства; 
3. Центр особистих і економічних інтересів. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

 

Фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства) як платники податків поділяються на дві групи:  



1) фізичні особи, що не мають статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності;  

2) самозайняті  особи, які в свою чергу поділяються на  

-фізичні особи - підприємці  

-особи що провадить  незалежну  професійну діяльність: за умови, що 

такі особи не є працівниками в межах такої підприємницької чи незалежної 

професійної діяльності.  

ІІ. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Основним податком, який сплачує більшість населення України, є 

податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку 

регулюється розділом IV Податкового кодексу України. 

Платниками цього податку є: 

а) фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи; 

б) фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні; 

в) податковий агент — податковим агентом визнається особа, на 

яку покладається обов'язок обчислення, утримання з доходів, що 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування 

податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника 

податків. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають 

право та виконують обов'язки, встановлені для платників податків. 

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені 

чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує 

безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким 

міжнародним договором діяльності. 

В Україні у 2009 році питома вага податку з доходів фізичних осіб (44 

млрд.грн.) становить 21% загальної суми податкових надходжень зведеного 

бюджету (208 млрд.грн.). Між тим, питома вага податку на прибуток 

підприємств (33 млрд.грн.) - 16%, податку на додану вартість (85 млрд.грн.) - 

40%, акцизного збору (22 млрд.грн.) – 10,5%, ввізного мита (6 млрд.грн.) – 

2,5 % 

В розвинутих країнах доля прибуткового податку у загальній сумі 

податкових надходжень до бюджетів складає: у США - 60%, у 

Великобританії, Швейцарії та Швеції - 40%, у Франції - 17% (у Франції 

джерелами податкових надходжень більшою мірою є податки на споживання, 

а не на доходи).[2] 

Головною особливістю ПДФО є порядок виникнення правовідносин. 

Так, при сплаті податку із заробітної плати або іншого доходу фізична особа 

безпосередньо не вступає у податкові правовідносини. Особою, яка 

самостійно розраховує і утримує суму податку є податковий агент.  

Об'єктом оподаткування резидента є: 

— загальний місячний (річний) оподаткований дохід; 



— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 

— іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за 

межами України. 

Об'єктом оподаткування нерезидента є: 

— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела 

його походження в Україні; 

— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, доплати). 

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який 

визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на 

суми податкової знижки звітного року. 

Загальний оподатковуваний дохід — будь-який дохід, який підлягає 

оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 

податку протягом звітного податкового періоду. 

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які 

оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та 

доходів, які оподатковуються за іншими правилами. Загальний місячний 

оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, 

нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового 

місяця. 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку включаються такі основні виплати: 

— доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) 

платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту); 

— суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) 

платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору; 

— доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, 

зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них прав, 

доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на 

користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом; 

— доходи від надання майна в лізинг, оренду або суборенду; 

— дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів; 

— оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку 

загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та 

самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або 

нарахований органом державної податкової служби; 

— інвестиційний прибуток від проведення платником податку 

операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, 

випущеними в інших, ніж цінні папери, формах; 

— дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок 

майна: 



— сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку 

на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством 

строки; 

— кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником 

податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із 

законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від 

призначеної ним міри покарання; 

— дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування 

матеріальної або моральної шкоди; 

— інші доходи. 

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база 

оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на 

суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених 

законом, — обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного 

фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати 

працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку не включаються такі доходи: 

— сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної 

допомоги у вигляді адресних виплат та наданнясоціальних і реабілітаційних 

послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, 

компенсацій; 

— сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, 

що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України; 

— сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної 

йому внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

— кошти, отримані платником на відрядження або під звіт; 

— сума внесків на обов'язкове страхування платника податку 

відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування; 

— сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування платника податку, що вноситься за рахунок його роботодавця у 

розмірах, визначених законом; 

— сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у 

випадках, передбачених законом, — обов'язкові страхові внески до 

недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління; 

— сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до 

закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного 

пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації; 

— аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням 

суду або за добровільним рішенням сторін, у сумах, визначених Сімейним 

кодексом України; 

— вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, 

молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, 



мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими 

роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України 

«Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що 

надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який 

перебуває з ним у трудових відносинах; 

— кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації 

(відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово 

відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої 

компенсації, отриманої у негрошовій формі; 

— вартість вугілля та вугільник брикетів, безоплатно наданих в 

обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів 

України; 

— сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу; 

— кошти або вартість майна (послуг), що надаються на поховання; 

— сума, отримана платником податку за здану (продану) ним 

вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та 

дорогоцінних металів. Під час виплати доходів за зданий платником податку 

брухт чорних та дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається 

податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати; 

— сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, 

курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або 

ад'юнкту; 

— сума, отримана платником податку за здавання ним крові, 

грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з 

бюджету чи бюджетною установою; 

— дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачуються єдиний 

податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до 

Податкового кодексу України; 

— сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації 

платника податку; 

— сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі 

смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї 

застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є 

інвалідом; 

— доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за 

якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної 

плати, стипендій, пенсій, соціальноїдопомоги та інших передбачених 

законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються 

Національним банком України; 

— інші доходи, які згідно з Податковим кодексом України до складу 

місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються. 

Платники податку на доходи фізичних осіб за наслідками звітного 

податкового року мають право на податкову знижку. Підстави для 



нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум 

відображаються платником податку у річній податковій декларації. 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом 

звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені 

відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема 

квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими 

ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, 

послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково 

повинно бути відображено вартість товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу 

(виконання, надання). Оригінали цих документів не надсилаються органу, 

але підлягають зберіганню платником податку. 

Платник податку має право включити до податкової знижки у 

зменшення оподатковуваного доходу такі фактично здійснені ним протягом 

звітного податкового року витрати: 

— частину суми процентів, сплачених таким платником податку за 

користування іпотечним житловим кредитом. 

— суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у 

вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, 

зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій 

та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не пере-

вищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого 

звітного року; 

— суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів 

освіти для компенсації вартості здобуття середньоїпрофесійної або вищої 

освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня 

споріднення, який не одержує заробітної плати; 

— суму коштів, сплачених платником на користь закладів охорони 

здоров'я для компенсації вартості платних послуг за лікування, у тому числі 

для придбання ліків; 

— суму витрат платника на суму сплачених страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій), сплачених страховику-резиденту, 

недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами 

довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, 

за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом; 

— суму на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з 

усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита; 

— суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із 

переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з 

використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, 

біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива; 

— суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво 

(придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового 

іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. 

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має 

реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само 



резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання 

відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної по-

даткової служби і має про це відмітку у паспорті. 

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в 

звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального 

оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна 

плата. 

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування 

податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на 

наступні податкові роки не переноситься. 

Також платник податку має право на зменшення суми загального 

місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у 

вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги. Така 

соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь плат-

ника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші 

прирівняні до неї відповідно до чинного законодавства виплати), якщо його 

розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового 

мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. 

Розмір такої пільги для будь-якого платника податку дорівнює 100 

відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 

розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного 

податкового року. Такий же розмір соціальної пільги передбачено і для 

платників податку, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, у 

розрахунку на кожну дитину. 

Право на збільшений розмір соціальної пільги мають Герої України, 

Герої Радянського Союзу та Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена 

Слави чи ордена Трудової Слави, учасники бойових дій; колишні в'язні 

концтаборів, а також платники податків, які є одинокою матір'ю (батьком), 

вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником, утримують ди- тину-інваліда 

— у розрахунку кожну дитину віком до 18 років, є інвалідами І або II групи; 

віднесені законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; є учнями, студентами, аспірантами, 

ординаторами, ад'юнктами. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику 

податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем 

його нарахування (виплати) за особистою заявою такого платника. 

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 

— доходів платника податку, інших ніж заробітна плата: 

— заробітної плати, яку платник податку протягом звітного 

податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, 

грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, 

аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з 

бюджету; 



— доходу самої зайнятої особи від провадження підприємницької 

діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. 

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців 

застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких 

доходів без подання відповідних заяв. 

Роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у тому числі за 

місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунок суми 

доходів, нарахованих такому платнику у вигляді заробітної плати, а також 

суми наданої податкової соціальної пільги: 

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час 

нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року; 

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування 

податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за 

самостійним рішенням платника податку; 

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, 

який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем. 

Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати 

перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який 

період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, 

незалежно від того, чи має платник податку право на застосування 

податкової соціальної пільги. 

Основна ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15 

відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних у тому числі, але 

не виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з 

трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у 

державну та недержавну грошову лотерею; виграшу гравця (учасника), 

отриманого від організатора азартної гри. 

У разі, якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному 

податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, 

ставка податку становить 20 відсотків суми перевищення з урахуванням 

податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків. 

Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, 

нарахованого як: 

— процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; 

— процентний або депозитний дохід за іменним ощадним (депозитним) 

сертифікатом; 

— процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; 

— дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту 

спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону; 

— дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та 

сертифікатами) відповідно до закону; 

— дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від 

їх емітента відповідно до закону; 



— дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, 

отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в 

проспекті емісії сертифікатів; 

— доходи у вигляді дивідендів; 

— доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами. 

Ставка податку становить 30 відсотків бази оподаткування щодо 

доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім у державній та недержавній 

грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора 

азартної гри) на користь резидентів або кредиторів. 

Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо 

доходу у формі заробітної плати шахтарів — працівників, що видобувають 

вугілля, залізну руду, руди кольорових та рідкісних металів, марганцеві та 

уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на 

підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків більше робочого 

часу на рік. 

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний 

дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податки із суми 

такого доходу за його рахунок, використовуючи зазначені вище ставки. 

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати 

оподаткованого доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають 

платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання 

розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. 

Якщо оподаткований дохід надається у негрошовій формі чи виплачується 

готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) 

добюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого 

нарахування (виплати, надання). 

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим 

агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до-

загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію 

за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких 

доходів особи, яка не є податковим агентом. 

Розрахунок податкових зобов'язань з оподаткованого доходу платника 

податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим 

агентом (у тому числі роботодавцем). 

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату 

(перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати є 

роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку. 

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату 

(перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є: 

а) податковий агент — для оподатковуваних доходів з джерела їх 

походження в Україні; 

б) платник податку — для іноземних доходів та доходів, джерело 

виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, 

утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету. 



Доходи, що виплачуються фізичним особам — нерезидентам в 

безготівковій формі, повинні зараховуватися на поточний рахунок у банку-

резиденті. Такий банк вважається податковим агентом і зобов'язаний 

нараховувати, утримувати та сплачувати до відповідного бюджету від імені 

фізичної осо- би-нерезидента та за її рахунок податок на доходи під час 

здійснення будь-яких видаткових операцій з його рахунку, зокрема видачі 

готівки або перерахування доходів на інший поточний рахунок. 

У разі виплати фізичній особі-нерезиденту доходів готівкою або в 

негрошовій формі платник податку самостійно нараховує та сплачує податок 

на доходи до відповідного бюджету, відкриті у територіальних органах 

Державної казначейської служби за місцем його перебування в Україні, 

протягом 20 днів після отримання доходів, але не пізніше закінчення строку 

його перебування в Україні. 

Головний недолік цього податку – це простір для ухилень від його 

сплати. По-перше, платники не завжди бажають показуватидійсні 

розміри свого доходу з метою зменшення  оподаткування. По-друге, 

достатньо складно визначити дохід, який має оподатковуватися, 

оскільки про отримання ряду доходів може свідчити тільки сам платник 

податку.  

Прикладом може бути майно, яке переходить у власність платника 

податків у результаті дарування, або доход, одержуваний у результаті 

надання в оренду нерухомості без відповідного нотаріального посвідчення 

такого договору і т. ін.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Отже, податок з доходів фізичних осіб є прямим, загальнодержавним 

пропорційним, обов'язковим, індивідуально безеквівалентним платіжем, який 

сплачується фізичними особами безпосередньо або через податкових агентів 

з оподатковуваного доходу за певний податковий період або в момент 

виплати доходу.  

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-

ПІДПРИЄМЦІВ (КРІМ ОСІБ, ЩО ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ 

ОПОДАТКУВАННЯ) 

Об'єктом оподаткування фізичних осіб-підприємців є чистий 

оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним 

доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально 

підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої 

особи. 

Оподатковуються доходи фізичних осіб-підприємців,отримані 

протягом календарного року від провадження господарської діяльності за 

ставками 15 та 20 відсотків. 

Для фізичної особи — підприємця, зареєстрованого, як платник 

податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку 



на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів 

(робіт, послуг). До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням 

доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до 

витрат виробництва (обігу). Не належить до витрат фізичної особи — 

підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, що підлягає 

державній реєстрації, у разі, якщо таке майно придбане до державної реєст-

рації фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності та/або не 

використовується в такій діяльності. 

Фізичні особи — підприємці подають до органу державної податкової 

служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за 

результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного 

податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку 

на доходи. 

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються 

підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з 

оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та 

сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня до 15 

травня, до 15 серпня і до 15 листопада). 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний 

податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, 

зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним 

протягом року податку на доходи та суми плати за торговий патент на 

підставі документального підтвердження факту їх сплати. 

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в розрахунок 

майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку. 

У разі, якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж 

від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів 

такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, 

встановленими для платників податку — фізичних осіб. 

Фізична особа — підприємець вважається податковим агентом 

працівника — фізичної особи, яка перебуває з нею у трудових, цивільно-

правових відносинах, або будь-якої іншої фізичної особи щодо будь-яких 

оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь 

такої особи. 

Фізичні особи — підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і 

витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форма 

Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються 

центральним органом державної податкової служби України. 

Також фізичні особи — підприємці повинні застосовувати реєстратори 

розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг». 

Фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію 

протягом 40 календарних днів, що постають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року. Цей обов'язок поширюється і на іноземців та 



осіб без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із 

законодавством України і, відповідно, є резидентами. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного 

року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за 

ставками15 та 17 відсотків.Об'єктом оподаткування є чистий 

оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним 

доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально 

підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої 

фізичної особи - підприємця. 

ОднієюзособливостейоподаткуваннядоходівФОП 

(назагальнійсистемі)єнеобхідністьнарахуванняавансовихплатежівякірозрахов

уютьсяпідприємцемсамостійно, аленеменшяк 100 

відсотківрічноїсумиподаткузоподатковуваногодоходузаминулийрік, 

тасплачуютьсядобюджетувзвітномуперіодіпо25 відсотківщокварталу (до 15 

березня, до 15 травня, до 15 серпняідо 15 листопада). 

Внаступномуроцізазвітнимподатковимрокомплатникомсамостійноздійснюєт

ьсяостаточнийрозрахунокподаткунадоходифізичнихосіб, згіднозданими, 

зазначенимиврічнійподатковійдекларації, 

зурахуваннямсплаченихнимпротягомрокуавансовихплатежів, 

напідставідокументальногопідтвердженняфактуїхсплати. 

 

IV. ОПОДАТКУВАННЯ ФОП ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ 

СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ 

Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності -особливий 

механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    

окремих податків і зборів,  на сплату єдиного податку в порядку  та  на  

умовах,  визначених законодавством,  з одночасним веденням спрощеного 

обліку та звітності.  

ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо 

така особа відповідає вимогам,  встановленим  цією  главою,  та  реєструється 

платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.  

Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему 

оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників 

єдиного податку:  

     1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не 

використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний 

продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять 

господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг 

доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 

гривень;  

     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють  

господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових,  

платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або  



продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за  

умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких  

критеріїв:  

     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які  

перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує  

10 осіб;  

     обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.  

     Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  -  

підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,  

оренди та     оцінювання    нерухомого    майна, а також здійснюють 

діяльність з  

виробництва,   постачання,   продажу   (реалізації)  ювелірних  та  

побутових  виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,  

дорогоцінного      каміння      органогенного     утворення     та  

напівдорогоцінного   каміння.  Такі  фізичні  особи  -  підприємці  

належать  виключно  до  третьої або п’ятої групи платників єдиного  

податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;  

     3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом  

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:  

     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які  

перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує  

20 осіб;  

     обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;  

     4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання  

будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного  

року відповідають сукупності таких критеріїв:  

     середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;  

     обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 

Не можуть бути платниками єдиного податку: ФОП які здійснюють:  

     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 

    2) обмін іноземної валюти;  

     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів  

(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях  

до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним  

продажем пива та столових вин);  

     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і  

дорогоцінного  каміння, у тому числі органогенного утворення (крім  

виробництва,   постачання,   продажу   (реалізації)  ювелірних  та  

побутових  виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,  

дорогоцінного      каміння      органогенного     утворення     та  

напівдорогоцінного каміння); 

     5)  видобуток,  реалізацію  корисних копалин, крім реалізації  

корисних копалин місцевого значення; 

     6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва 

     7) діяльність з управління підприємствами;  



     8)  діяльність  з  надання  послуг  пошти  (крім  кур'єрської  

діяльності)   та   зв'язку   (крім   діяльності,  що  не  підлягає  

ліцензуванню); 

     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату,  

діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва,  

предметами колекціонування або антикваріату;  

     10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;  

  11) фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду  

земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові   

приміщення   та/або  їх  частини,  загальна  площа  яких перевищує  100  

квадратних  метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі)   та/або   їх  

частини,  загальна  площа  яких  перевищує 300 квадратних метрів; 

Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках  

(фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі у  цій  главі  -  

мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).  

Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються сільськими,  

селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб - підприємців,  які 

здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1  

до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;  

     2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2  

до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

Відсоткова  ставка  єдиного  податку встановлюється у розмірі:  

Для  третьої  і  четвертої  груп  платників єдиного податку:  

     1)  3  відсотки  доходу  -  у  разі  сплати податку на додану вартість;  

     2)  5  відсотків  доходу - у разі включення податку на додану 

вартість до складу єдиного податку.  

Для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку:  

     1)  5  відсотків  доходу  -  у  разі сплати податку на додану вартість; 

     2)  7  відсотків  доходу - у разі включення податку на додану 

вартість  до  складу  єдиного  податку. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності це особливий 

механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    

окремих податків і зборів,  на сплату єдиного податку в порядку  та  на  

умовах,  визначених законодавством,  з одночасним веденням спрощеного 

обліку та звітності.  

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Податок на доходи фізичних осіб– прямий податок, що залежить від 

результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичної особи. 

Платниками податку є : 



- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи;  

- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні;  

- податковий агент . 

Податок на доходи фізичних осіб виконує важливу фіскальну та 

соціально-регулятивну функції. Реформування податкового законодавства 

сприяло збільшенню податкових надходжень до бюджету та створило умови 

для підвищення впливу податку на рівень життя населення. Основним 

напрямком подальшого удосконалення законодавчої бази у цій сфері має 

стати зменшення податкового навантаження на соціально незахищені 

верстви населення та зростання відповідальності платників податку за 

ухилення від оподаткування. 

  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

1. Місце податку з доходів фізичних осіб у податковій системі 

України.  

2. Платник, об’єкт та ставка податку з доходів фізичних осіб.  
3. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб. 
4. Пільги по податку з доходів фізичних осіб. 

 

 

 

ТЕМА № 6.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ  

З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Податок на прибуток підприємств: його зміст та значенні в податковій 

системі України. 

2. Екологічний податок: об’єкт та база оподаткування, ставки податку, 

порядок обчислення, подання звітності та сплати. 

Висновок 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

З’ясувати зміст та значення для податкової системи України податку на 

прибуток підприємств; проаналізувати спрощену систему оподаткування, 

обліку і звітності юридичних осіб; дослідити екологічний податок: об’єкт та 

базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення, подання звітності 

та сплати. 

ВСТУП 

Юридичні особи в Україні діють в організаційно-правових формах, 

установлених законодавством.Юридичними особами—платниками податків 

є: 

українські підприємства й організації;іноземні підприємства й організації. 

Однак в основі виникнення податкових обов’язків у подібних 

платників лежить не принцип національної належності юридичної особи, а їх 

диференціація на резидентів і нерезидентів. 

Предметом розгляду є податок на прибуток підприємств: його зміст та 

значенні в податковій системі України; спрощена система оподаткування, 

обліку і звітності юридичних осіб; і екологічний податок. 

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин 

бюджету у будь-якій країні. Підприємство є платником податку на прибуток, 

так як воно здійснює діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. 

Прибуткове оподаткування підприємств спричиняє серйозний вплив на 

розвиток підприємництва, оскільки воно може як стимулювати так і 

дестимулювати його розвиток. 



Податок на прибуток, який стягується в Україні, має дуже велике 

фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно 

розвинутих країнах. Податок на прибуток підприємств, крім великого 

фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і 

стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватися 

як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, 

так і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. Але в нашій 

країні можливості щодо використання податку на прибуток як регулюючого 

фактора дещо обмежено його великим бюджетним значенням, внаслідок чого 

і застосовується єдина ставка податку на прибуток підприємств  
 

І. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ЙОГО ЗМІСТ ТА 

ЗНАЧЕННІ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Податок на прибуток на сьогодні є одним з найважливіших із групи 

прямих податків у податковій системі України. Він має дуже важливе 

фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно 

розвинених країнах. Це обумовлено, перш за все, пропорціями в розподілі 

ВНП, що склалися історично в централізовано-плановій економіці. Основну 

масу доходів бюджету становили надходження від державних підприємств і 

досить незначну – податки з населення, оскільки штучно стримувався фонд 

споживання і збільшувався фонд нагромадження. В нинішніх умовах 

ймовірним є поступове вирівнювання між фондом споживання і фондом 

нагромадження, наслідком чого стане збільшення бюджетного значення 

прибуткового податку з громадян і зменшення податку на прибуток 

підприємств. 

Податок на прибуток посідає друге місце після ПДВ за значущістю у 

доходах Державного бюджету. 

Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального 

значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання 

підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватись як завдяки 

диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки 

поданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. 

До недоліків цього податку слід віднести досить складний порядок його 

визначення, що створює проблеми як для платників, так і для контролюючих 

органів, значні можливості щодо ухилення від сплати. Крім того, прибуток у 

ринковій економіці – це величина нестабільна, його розмір постійно 

коливається на різних фазах економічного циклу, а тому, оподаткування 

прибутку, з однієї сторони, є ―вбудованим стабілізатором‖ економічного 

розвитку, тобто автоматично пом‖якшує циклічні коливання економіки, а з 

іншої – створює проблеми для формування бюджетних надходжень у періоди 

економічного спаду.  

З числа резидентів до платників податку віднесено:  

1.суб'єктів  господарювання  -  юридичних   особи,   які  

провадять  господарську діяльність як на території України,  так і  

за її межами, крім: 



1) бюджетних установ; 

2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних 

організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і 

розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших 

пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; 

Зазначені установи та організації не є платниками податку на прибуток 

лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових 

організацій та установ. 

3) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності 

Згідно з ч. 1 ст. 3 ГКУ під господарською діяльністю розуміється 

діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Тобто платниками податку на прибуток - суб'єктами господарювання, - є 

юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері суспільного виробництва, 

спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність та 

провадять її як на території України, так і за її межами. 

2. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним 

бюджетом України відповідно до Закону України "Про Національний банк 

України". 

3. Управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність 

відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо 

операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється 

таким управителем через фонд. 

Платниками податку з числа нерезидентів є:  

1. юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій  

формі,  та  отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком 

установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з 

міжнародними договорами України;  

2.постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із 

джерелом походження з України  або  виконують  агентські (представницькі) 

та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.  

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає 

на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, 

встановленому центральним органом  виконавчої  влади,  що забезпечує 

формування державної фінансової політики. Постійне  представництво,  яке  

розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому  

органі, вважається таким,  що  ухиляється  від  оподаткування, а  

одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування. 

Об'єктом оподаткування (ст..134 ПКУ) є:  

1.прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-15


результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства на різниці, які виникають відповідно до 

положень розділу ІІІ ПКУ. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 

обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 

двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без 

коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім 

від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) 

років) 

Отже, об'єктом оподаткування у резидента визнається прибуток, який 

отримується платником податку як на території України, так і за її межами. 

Тобто платник податку у визначення прибутку до оподаткування включає 

доходи та витрати, які отримуються ним у процесі господарської діяльності 

як на території України, так і за її межами (закордонні філіали, 

представництва, участі в іноземних компаніях тощо). 

Відповідно до частини 1 статті 142 ГКУ прибуток (дохід) суб'єкта 

господарювання є показником фінансових результатів його господарської 

діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу 

суб’єкта господарювання за певний період на суму витрат та суму 

амортизаційних відрахувань.  

2.дохід за договорами страхування; 

3. дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України; 

4. дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та проведення 

лотерей, азартних ігор. 

Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування. 

Згідно ст.. 136 ПКУ основна ставка податку становить 18 відсотків.  
При оподаткуванні юридичних осіб - резидентів, що здійснюють 

страхову діяльность, одночасно із ставкою податку на прибуток (за ставкою 

18%), ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:3%, О%. 

Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів 

нерезидентів та прирівняних до них осібі з джерелом їх походження з 

України. 

Під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та 

проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із 

ставкою податку на прибуток, ставка податку на дохід встановлюється у 

розмірі: 10%, 18%. 

Податок нараховується платником самостійно. 

Податковим (звітним) періодом є календарний рік. 

 Податковий (звітний) рік для платників податків починається з 

першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується 

останнім календарним днем податкового (звітного) року, крім: 

- виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати 

річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного 

звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. 



- у разі коли особа ставиться на облік контролюючим органом як 

платник податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) 

рік розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і 

закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року; 

- якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення 

першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком 

вважається період, на який припадає дата ліквідації. 

Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, 

зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в 

частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) 

відповідно до розділу XII цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової 

нерухомості. 

Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників 

сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, 

неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, 

що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний 

звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень) 

щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий 

внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для 

місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків 

обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток 

підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму 

сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка 

залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього 

податку, без подання податкової декларації.  

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків 

визначається з червня поточного звітного (податкового) року по травень 

наступного звітного (податкового) року включно.  

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні 

об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не 

перевищують 20 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) 

сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку 

подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не 

сплачують авансових внесків.  

Податкова декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових 

внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року, 

наступного за звітним (податковим) роком.  

У січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники 

зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток 

підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу у 

редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних 

авансових внесків за березень - травень 2016 року обчислюється у розмірі не 

менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 

звітний (податковий) рік.  



Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, 

які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, 

отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання 

послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, 

отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, 

довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що 

уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від 

імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі 

товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість 

інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 

відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 

складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом 

звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату 

праці. 

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний 

підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, 

послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних 

цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а 

також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних 

операцій. 

 

ІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК: ОБ’ЄКТ ТА БАЗА 

ОПОДАТКУВАННЯ, СТАВКИ ПОДАТКУ, ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ, 

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА СПЛАТИ 

Платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, 

юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, 

бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, 

постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агент-

ські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх 

засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в 

межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони здійснюються: 

а) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення; 

б) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 

в) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини; 

г) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

д) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 



Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання 

ядерної енергії, які: 

1. до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у 

якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо 

повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання 

за межі України до підприємства - виробника такого джерела; 

2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з 

такими відходами. 

Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних 

відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими 

умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з 

радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, 

переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у 

власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів. 

Об'єктом та базою оподаткування є: 

а) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

б) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються 

безпосередньо у водні об'єкти; 

в) обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів 

(класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних 

територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання; 

г) обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються 

внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово 

зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами 

ліцензії строк; 

д) обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими 

організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). 

Ставки та порядок обчислення екологічного податку встановлюються 

Податковим кодексом України ст.. 243-248. 

Базовим податковим (звітним) періодом для сплати податку є 

календарний квартал.  

Платники податку складають податкові декларації, подають їх протягом 

40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 

календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання 

декларації: 

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, 

розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, 

спеціально відведених для цього місць чи об'єктів. 



Платники податку перераховують суми податку, що справляється за 

викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним 

платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл 

цих коштів у співвідношенні, визначеному законом. 

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за 

базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже 

накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних 

відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк, погоджується органом державної 

санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Екологічний податок - це 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, накопичених до 1 квітня 2009 року. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Прибуткові податки мають переваги та недоліки, які впливають на їх 

роль у формуванні доходів бюджету. Серед переваг слід виділити: 

- пряму залежність цих податків від доходу (прибутку) платників; 

- справедливість в оподаткуванні, оскільки прямі податки сприяють 

такому розподілу податкового тягаря, за якого більше платять ті члени 

суспільства, котрі мають вищі доходи; 

- еластичність відносно ВВП, тобто зі зростанням ВВП надходження 

бюджету від цих податків також зростають; 

- значні можливості щодо регулювання економіки, стимулювання 

економічної активності. 

Основними недоліками податку на прибуток підприємств є: 

- складний механізм їх нарахування та справляння, бо виникають 

проблеми обліку об' єкта оподаткування й ухилення від сплати; 

- нестабільність надходжень до бюджету (особливо щодо податку на 

прибуток підприємств); 

- незацікавленість платників у фінансово-господарській діяльності в 

разі надмірного оподаткування. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

1. Платники податку на прибуток. 

2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Поняття валового доходу та валових витрат. 



3. Амортизація та її вплив на розмір податкових зобов’язань 

платника. 

4. Ставки податку на прибуток підприємств. 

5. Порядок обчислення та сплати (перерахування) податку на 

прибуток підприємств. 

6. Порядок сплати податку на прибуток філіями та структурними 

підрозділами підприємств. 

7. Відповідальність юридичних осіб за заниження податку на 

прибуток. 

8. Авансові внески при оподаткуванні податків на прибуток 

підприємств. 

9. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток. 

10. Порядок врегулювання безнадійної заборгованості. 

 

 

ТЕМА № 7.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 

 (2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ 

1. Особливості правового регулювання непрямих податків. 

2. Податок на додану вартість (ПДВ) в системі непрямих податків. 

3. Акцизний податок у податковій системі України. 

4. Митні платежі. 

Висновок 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 
141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI  

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. 
6. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 

1991р. №959-ХІІ із змінами та доповненнями. 

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1). 

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон 
України від 16.07.99 p. № 996-XIV. 

9. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на 
додану вартість. Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1394 

10. БандуркаО. М. Податковеправо. Навч. посіб./ БандуркаО. М., 

ПонікаровВ. Д., ПоповаС. М. –К.: Центручбовоїлітератури, 2012. – 312 с. 

11. Науково-практичнийкоментардоПодатковогокодексуУкраїни :в 3 



т. / кол. авторів [заг. редакціяМ. Я. Азарова]. –К. : 

МіністерствофінансівУкраїни, НаціональнийуніверситетДПСУкраїни, 2010. –

2389 с. 

12. ПодатковеправоУкраїни : навчальнийпосібник / Мін-

воосвітиінаукиУкраїни, Науково-досліднийін-тфінансовогоправа ; ред. : Л. К. 

Воронова, М. П. Кучерявенко. –К. : Правоваєдність, 2009. –485 с. 

13. ПришваН. Ю. Податковеправо : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. –К. 

:ЮрінкомІнтер, 2010. – 365 с. 

14. Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. 

Кучерявенка. —Х. : Право, 2010. — 256 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дослідити особливості правового регулювання непрямих податків; 

вивчити особливості розрахунку та справляння податку на додану вартість, 

акцизного податок та мита. 

ВСТУП 

Непрямі податки – це основне податкове джерело надходжень до 

Державного бюджету України. Саме в цьому полягає їх величезне значення в 

забезпеченні фінансування державних завдань і функцій. Маючи не таку вже 

і довгу історію (зміна податку з обороту на податок на додану вартість 

здійснилася на початку 90-х років), вони стали одним із найважливіших в 

системі оподаткування України. 

 

І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ 

ПОДАТКІВ  

Дослідження інституту непрямого оподаткування передбачає 

деталізацію критеріїв розподілу податків і особливостей, що характеризують 

кожний із підвидів.  

Критерії поділі прямих і непрямих податків: 

а) за ознакою сплати (прямі - сплачуються до бюджету фактичними 

платниками; непрямі - перераховуються до бюджету юридичними 

платниками, а потім перекладаються на фактичних платників); 

б) за способом стягнення (прямі - стягуються на підставі облікових 

відомостей; непрямі - сплачуються виходячи з тарифної системи); 

в) за підставою стягнення податку (прямі - сплачуються з виробництва; 

непрямі – зі споживання); 

г) за моментом стягнення (прямі податки стягуються в момент 

придбання і накопичення матеріальних благ, тоді як непрямі (як податки на 

споживання) – у момент витрати матеріальних благ). 

Отже, прямі податки безпосередньо орієнтовані на платника (його 

доходи, майно), тоді як непрямі – на об’єкт.  

Справляння непрямих податків практично виключає навіть видимість 

зв’язків між цілями й розмірами зібраних від оподатковування коштів і 

характером, спрямованістю, доцільністю їх використання й витратами. У той 

же час, при прямому оподатковуванні, використанні зборів податкового 



характеру, створюється реальна можливість чітко простежити зв’язок між 

зібраними за рахунок цих платежів коштами й профінансованими 

завданнями й цілями.  

Інститут непрямого оподаткування характеризується декількома 

принциповими рисами: 

а) розрив формального й реального платників податків, в умовах якого 

кошти в рахунок податкового обов’язку вносить формальний платник, що 

одержав їх при розрахунку за надану продукцію, роботи, послуги від 

реального платника, тоді як при прямих податках обов’язок сплати податку 

делегується власникові майна або доходів і здійснюється за рахунок його 

коштів; 

б) законодавче закріплення підстав перекладання податку з формального 

платника на реального, коли конструкція непрямого оподатковування 

припускає використання специфічних моментів при обчисленні, сплаті суми 

податку, механізмі бюджетного відшкодування, які, фактично, і реалізують 

загальну концепцію перекладання податку; 

в) непрямі податки чітко розмежовують складові податкового обов’язку, 

коли розмежування формального й реального платника припускає й певну 

диференціацію в реалізації складових елементів податкового обов’язку 

(обов’язок по сплаті податку здійснюється формальним платником, але за 

рахунок коштів платника реального). В той же час при прямому 

оподатковуванні й обов’язок обліку, і обов’язок сплати, і обов’язок звітності 

реалізується зобов’язаною особою – платником; 

г) об’єктом оподатковування по непрямих податках виступає вартість 

обороту, яка має динамічний характер і виражає приріст вартості, її 

збільшення, що досягнуте саме на даному етапі обороту; 

д) сполучення індикативних і фактичних способів визначення об’єкта 

оподатковування й форм стягнення, при яких непрямі податки допускають 

орієнтацію на певні форми прогнозів і припущень. Дане положення можна 

ілюструвати й способом непрямого визначення податкового обов’язку по 

податку на додану вартість, що застосовувався в Україні; 

е) місце непрямих податків в структурі ціни реалізації, коли їх 

легалізація зв’язується саме з оборотом товарів, робіт, послуг, моментом 

зміни власника на стадії обігу. Принциповою особливістю характеристики 

непрямих податків є участь їх у формуванні ціни реалізації. Прямі податки, 

навпаки, беруть участь у цьому процесі на стадії виробництва й 

ураховуються самим виробником. 

Прямі податки орієнтовані й ураховують платоспроможність населення, 

перевагою же непрямих податків є стійкість, стабільність надходжень у 

доходи держави. Певна зручність цих податків пов’язується з тим, що вони 

сплачуються платниками незначними частками, у міру споживання й у такий 

час, коли в платників є в наявності кошти для придбання предмета, що 

підпадає під оподатковування  

В якості переваги непрямих податків виокремлювалось і те, що кошти 

від них надходять у бюджет швидше, ніж від прямих податків. В той же час 



збільшення ставок даного типу податків приводить до зниження купівельної 

спроможності й обмеження споживання.  

Фактично аналогічним за змістом є підхід до класифікації непрямих 

податків який виділяє: 

1) індивідуально-непрямі – податки щодо певних груп товарів (акцизи); 

2) універсальні – непрямі податки щодо всіх або практично всіх товарів, 

робіт, послуг (податок на додану вартість, податок з продажів); 

3) мита – податок, що стягується з осіб, які здійснюють експортно-

імпортні операції. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Головною особливістю платника непрямого оподаткування є розрив 

між реальним і формальним платником.  

Реальним платником є особа, яка купує товари (роботи, послуги), це 

фактично покупець (споживач), тому що саме за рахунок його коштів 

здійснюється сплата цього податку.  

Формальним же платником податків є збирач податків — особа, яка 

реалізує товари (роботи, послуги) та отримує кошти від їх покупця.  

 

ІІ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ) В СИСТЕМІ 

НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 

Податок на додану вартість (далі ПДВ) – це основне податкове джерело 

надходжень до Державного бюджету України, що включається з ціну товару 

та представляє собою частину приросту вартості, що утворюється на всіх 

стадіях їх просування — від виробництва до продажу або перепродажу. 

Порядок розрахунку сум. що підлягають сплаті, та правила стягування цього 

податку встановлені розділом V Податкового кодексу України. 

Відповідно до Податкового кодексу України платниками ПДВ є 

— будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і 

реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку; 

— будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як 

платник податку; 

— будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в 

обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається 

відповідальність за сплату податків; 

— особа, що веде облік результатів діяльності за договором про 

спільну діяльність без утворення юридичної особи; 

— особа — управитель майна, яка веде окремий податковий облік і 

податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з 

використанням майна, що отримане в управління за договорами управління 

майном; 

— особа, що проводить операції з постачання конфіскованого 

майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не 

звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом 



успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність дер-

жави. 

В якості платника ПДВ особа зобов'язана зареєструватися в органі 

державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем 

проживання) будь-яка особа що проводить господарську діяльність у разі, 

якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), 

що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом 

останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300000 

гривень (без урахування ПДВ). 

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на 

митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із 

законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів 

без реєстр- рації як платники такого податку. 

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: 

а) постачання товарів, місце постачання яких розташовано на 

митній території України, у тому числі операції з передачі права власності на 

об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на 

умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в 

користування лізингоотримувачу/орендарю; 

б) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в 

митному режимі імпорту або реімпорту (далі імпорт); 

в) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту 

або реекспорту (далі експорт); 

г) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу 

та вантажів автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом. 

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання 

товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, 

протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський 

рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають 

постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата 

оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — 

дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника по-

датку; 

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата 

оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного 

кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства а 

для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання 

послуг платником податку. 

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів 

на митну територію України є дата подання митної декларації для 

оформлення. 

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається 

виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, 

з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану 



вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 

виробниками-суб'єктами господарювання для виробництва лікарських 

засобів у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім 

лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). 

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які 

суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що 

передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку 

третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. 

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну 

територію України визначається виходячи з їх договірної (контрактної) 

вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки 

і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням 

акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, 

що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом. 

Ставки податку на додану вартість встановлюються від бази 

оподаткування в таких розмірах: 

а) 17 відсотків; 

б) 0 відсотків. 

Всі операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ, крім операцій що не є 

об'єктами оподаткування, звільнених від оподаткування та операції, до яких 

застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою 17 відсотків. Але 

з першого січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку 

становить 20 відсотків. 

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 

а) експорту товарів (послуг), якщо їх експорт підтверджений 

митною декларацією; 

б) постачання товарів для заправки або забезпечення морських і 

повітряних суден; заправки космічних кораблів та військового транспорту 

миротворчих сил та інших випадках, передбачених законодавством. 

Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з: 

а) випуску (емісії), розміщення в будь-які форми управління та 

продажу (погашення), викупу за кошти цінних паперів; 

б) передача майна у схов (відповідальне зберігання), а також у 

лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг; 

в) надання послуг із страхування особами, які мають ліцензію на 

здійснення страхової діяльності; 

г) обіг валютних цінностей; 

д) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового об-

слуговування, залучення та повернення коштів за договорами позики, 

депозиту, вкладу; 

е) виплат у грошовій формі заробітної плати, пенсій, стипендій, 

субсидій, дотацій; 

є) реорганізації (злиття, поділу та перетворення) юридичних осіб; 

ж) постачання позашкільним навчальним закладам, учням послуг у 

сфері позашкільної освіти та інші згідно з законодавством. 



Звільняються від оподаткування операції з: 

а) постачання продуктів дитячого харчування: 

б) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-

технічної та дошкільної освіти закладами, що мають ліцензію на постачання 

таких послуг; 

в) постачання технічних та інших засобів реабілітації; 

г) постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та 

грошової допомоги населенню; 

д) постачання послуг з охорони здоров'я закладами, що мають 

ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг 

реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів; 

е) постачання послуг з перевезення пасажирів міським транспортом 

(крім таксі); 

є) постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів 

культового призначення; 

ж) постачання послуг з поховання та ритуальних товарів 

державними та комунальними службами; 

з) безоплатної приватизації житлового фонду; 

и) постачання житла, крім їх першого постачання; 

і) надання благодійної допомоги та інші відповідно до чинного 

законодавства. 

Податковий кредит – сума, на яку платник ПДВ має право 

зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду (ст.. 

198 ПКУ). 

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у 

разі здійснення операцій з: 

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх 

ввезення на митну територію України) та послуг; 

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних 

активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому 

числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до 

статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника 

податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); 

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території 

України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна 

територія України; 

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за 

договорами оперативного або фінансового лізингу. 

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум 

податку до податкового кредиту вважається: 

— дата тієї події, що відбулася раніше; 

— дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на 

оплату товарів (послуг); 

— дата отримання платником податку товарів (послуг), що 

підтверджено податковою накладною. 



У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково 

використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум 

податку, які має право віднести до податкового кредиту, включається та 

частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або 

виготовлення, яка відповідає частці, використання таких товарів/послуг в 

оподатковуваних операціях. 

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного 

бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця 

між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та 

сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. 

Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами 

камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, 

наступних за граничним терміном отримання податкової декларації. Але за 

наявністю певних підстав, які можуть свідчити, що розрахунок суми 

бюджетного відшкодування податку на додану вартість здійснено з 

порушенням норм податкового законодавства, орган державної податкової 

служби може провести протягом 30 календарних днів, що настають за гра-

ничним строком проведення камеральної перевірки документальну 

позапланову виїзну перевірку платника податку для визначення 

достовірності нарахування суми відшкодування. 

Основними причинами для проведення таких виїзних перевірок є: 

а) порушення справи про банкрутство стосовно платника податку та/або 

його постачальників; 

б) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб — підприємців записів про: 

— відсутність підтверджених відомостей, внесених до цього 

Реєстру; 

— відсутність за місцезнаходженням; 

— прийняття рішень про виділ або припинення діяльності; 

— визнання повністю або частково недійсними установчих 

документів; 

— припинення державної реєстрації; 

в) існування розбіжностей між сумою податкового кредиту, 

сформованого платником податків за операціями з придбання товарів, та 

сумою податкових зобов'язань його контрагентів; 

г) відсутність даних у податковій звітності попередніх 12 місяців 

операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка 

ПДВ, або наявність даних про те, що обсяг таких операцій становить менш як 

50 відсотків обсягу постачання; 

д) невідповідність платника жодному з таких критеріїв: 

— у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів, 

чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з 

платником, перевищує 20 осіб та середня заробітна плата усіх працівників не 

менш ніж у 2,5 рази перевищує мінімально встановлений рівень; 



— має основні фонди, залишкова балансова вартість яких на звітну 

дату за даними податкового обліку перевищує суму, заявлену до 

відшкодування за попередні 12 календарних місяців; 

— рівень визначення податкового зобов'язання з податку на 

прибуток є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох 

звітних податкових періодів; 

е) відсутність протягом попередніх 24 місяців документальних 

періодів. 

Орган державної податкової служби за місцем реєстрації платника 

податку зобов'язаний подати органові державного казначейства висновок 

протягом: 

— трьох робочих днів після закінчення камеральної перевірки; 

— п'яти робочих днів після закінчення документальної виїзної 

перевірки платника податку, який не має права на автоматичне бюджетне 

відшкодування податку на додану вартість. 

На підставі висновку та узагальненої інформації про обсяги сум 

бюджетного відшкодування податку на додану вартість орган державної 

казначейської служби перераховує зазначену у висновку суму бюджетного 

відшкодування з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок 

платника податку. 

На жаль, повне відшкодування податку на додану вартість може 

спустошити. Тому фахівці Міністерства фінансів України розробили 

механізм, згідно з яким частину заборгованості податку на додану вартість 

держава може повертати облігаціями внутрішньої державної позики. 

Суми податку, не відшкодовані платникам вважаються заборгованістю 

бюджету з відшкодування податку на додану вартість На суму такої 

заборгованості нараховується- пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки 

Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, 

протягом строку її дії, включаючи день погашення. 

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його 

вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою 

податкову накладну. Податкова накладна є податковим документом і 

одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих по-

даткових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних 

покупця. 

Податкова накладна видається платником податку, який здійснює 

операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для 

нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. 

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку-

продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову 

накладну_після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або 

розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є 

квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі яка надсилається 

протягом операційного дня. 



Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з 

постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а 

також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно 

з цим розділом. 

Зведені дані такого обліку відображаються в податкових деклараціях, 

що подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює 

календарному місяцю протягом 20 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Окрім того, 

платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання 

податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим 

розділом встановлено звітний податковий період — квартал, подають органу 

державної податкової служби копії записів у реєстрах, виданих та отриманих 

податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Після цього 

платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового 

зобов'язання з ПДВ, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 

календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, перед-

баченого для подання податкової декларації. 

Реєстрація податкових накладних платниками податку на додану 

вартість в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для 

платників, у яких сума податку в одній податковій накладній становить: 

— понад 1 мільйон гривень — з 1 січня 2011 року; 

— понад 500 тисяч гривень — з 1 квітня 2011 року; 

— понад 100 тисяч гривень — з 1 липня 2011 року; 

— понад 10 тисяч гривень — з 1 січня 2012 року. 

Податкова накладна в якій сума податку на додану вартість не 

перевищує 10 тисяч гривень, включенню до Єдиного реєстру не підлягає. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Податок на додану вартість є непрямим податком, який є часткою 

новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів (робіт, послуг) і 

сплачується споживачем до державного бюджету на кожному етапі 

виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг. 

 

ІІІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ 

Акцизи — це непрямі податки, що включаються у ціну товару і 

сплачуються покупцями. Як правило, вони встановлюються на дефіцитну і 

високорентабельну продукцію, призначену для населення, виробництво якої, 

як правило, є монополією держави. 

Акцизний податок встановлюється на товари, які держава вважає за 

потрібне оподатковувати за вищими ставками, ніж інші товари. Акцизний 

податок втілює у собі як фіскальну функцію, поповнюючи бюджет, так і 

регулюючу, корегує попит та пропозицію на підакцизні товари. 



Механізм справляння акцизного податку встановлюється розділом VI 

Податкового кодексу України. 

Платниками акцизного податку в основному є національні виробники 

підакцизних товарів та суб'єкти господарювання, що імпортують чи 

реалізують ці товари. 

До підакцизних товарів належать: 

— спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 

пиво; 

— тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

— нафтопродукти, скраплений газ; 

— автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, 

мотоцикли. 

Всі платники акцизного податку повинні бути зареєстровані. Реєстрація 

з органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта 

господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів 

(продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів яка 

підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі 

такому суб'єкту відповідної ліцензії Органи ліцензування, що уповноважені 

видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу 

державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарюван-

ня інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані 

ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій. 

Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку 

органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких 

суб'єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності. 

Об'єктами оподаткування є операції з: 

— реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); 

— реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою 

власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до 

статутного капіталу, а також своїм працівникам; 

— ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію 

України; 

— реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), 

підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних 

товарів (продукції) за якими не звернувся власник до кінця строку 

зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування 

чи на інших законних підставах переходять у власність держави; 

— реалізації або передачі у володіння користування чи 

розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну 

територію України із звільненням від оподаткування; 

— обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що 

перевищують встановлені норми втрат. 

Ставки акцизного податку є єдиним на всій території України і 

встановлені статтею 215 Податкового кодексу України. Ці ставки 

можуть бути: 



а) адвалерні, що встановлюються у відсотках або до вартості 

реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України за 

встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та 

з урахуванням акцизного податку або до вартості товарів (продукції), що 

ввозять на митну територію України, за встановленими імпортером 

максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, 

без ПДВ та з урахуванням акцизного податку. 

б) специфічні, базою оподаткування якими є величина вироблених 

на митній території України або ввезених на територію України підакцизних 

товарів, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару 

(продукції), об'єми циліндрів двигуна автомобіля або інших натуральних 

показниках. 

в) адвалорні та специфічні одночасно. 

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів 

(продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації 

особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого 

використання таких товарів (продукції). 

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення 

підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання 

митному органу митної декларації для митного оформлення або дата 

нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у визначених 

законодавством випадках. 

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), 

вироблених на митній території України, визначаються платником податку 

самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок 

цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань. 

Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну 

територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 

дату подання митному органу декларації до митного оформлення. 

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари 

(продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) 

шляхом декларування таких цін. 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари 

(продукцію) (далі декларація), встановлені виробником або імпортером 

товарів (продукції), подається відповідно центральному органу державної 

податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу 

виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими ор-

ганами. У декларації повинні міститися відомості про встановлені 

виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні 

товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні 

товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої 

встановлюються максимальні роздрібні ціни. 

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на 

митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових 



виробів повинен подати щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду 

органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію 

акцизного податку. 

Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних 

товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової 

декларації за місячний податковий період. 

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких 

використовується спирт етиловий не денатурований, сплачуються при 

придбанні марок акцизного податку. Марка акцизного податку є спеціальним 

знаком, яким маркіруються алкогольні напої та тютюнові вироби, наявність 

якого на цих товарах підтверджує сплату акцизного податку та маркування 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснюються відповідно до 

положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

3 метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з 

незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-

горілчаних виробів, посилення контролю за повнотою та своєчасністю 

надходжень до бюджету акцизного податку в Україні утворюються акцизні 

склади. На цих складах постійно діють представники органу податкової 

служби. Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, 

відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються 

горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортних накладних з 

відміткою представника органу державної податкової служби на акцизному 

складі забороняється. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, акциз відноситься до непрямих податків на окремі 

товари, який включається до ціни товару й оплачується покупцями. Ці 

податки встановлюються, як правило, на дефіцитну та високорентабельну 

продукцію і товари, що є монополією держави.  

IV. МИТНІ ПЛАТЕЖІ 

Мито - непрямий податок, різновид митних платежем, який 

накладається на товари, що переміщується через митний кордо, тобто 

ввіз/вивіз чи транзит і який включається до ціни товарів чи сплачується за 

рахунок кінцевого споживача. з митний кордон. 

Мито слід відрізняти від державного мита – грошової суми, що 

стягується в нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, міських, селищних 

радах та інших уповноважених на те органів за вчинення ними дій з 

об’єктами нерухомого майна і видачу документів, що мають юридичне 

значення. 

Порядок нарахування та сплати мира регулюється Митним кодексом 

України від 13.03.2012 р. 

В Україні застосовуються такі види мита: 

1) ввізне мито - встановлюється на товари, що ввозяться на митну 

територію України.; 



2) вивізне мито - встановлюється законом на українські товари, що 

вивозяться за межі митної території України; 

3) сезонне мито - на окремі товари законом може встановлюватися 

сезонне мито на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних 

календарних днів з дня встановлення сезонного мита; 

4) у випадках, передбачених законами України (якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України 

та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію 

України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі 

види мита: 

1) спеціальне мито; 

2) антидемпінгове мито; 

3) компенсаційне мито; 

4) додатковий імпортний збір. 

Спеціальне мито встановлюється відповідно до Закону України "Про 

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну": 

1) як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари 

ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх 

ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди 

національному товаровиробнику; 

2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших 

держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують 

реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України 

"Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у разі 

ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що 

заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному 

товаровиробнику. 

Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України 

"Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" у 

разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом 

субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння 

шкоди національному товаровиробнику. 

Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно до 

статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-

1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу 

у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного 

скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального 

розміру з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення 

розміру золотовалютних резервів. 

Платниками мита є: 
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1) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить 

товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим 

Кодексом; 

2) особа, на адресу якої надходять товари, що переміщуються 

(пересилаються) у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, 

несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях; 

3) особа, на яку покладається обов’язок дотримання вимог митних 

режимів, які передбачають звільнення від оподаткування митом, у разі 

порушення таких вимог; 

4) особа, яка використовує товари, митне оформлення яких було 

здійснено з умовним звільненням від оподаткування, не за цільовим 

призначенням та/або всупереч умовам чи цілям такого звільнення згідно з 

цим Кодексом, іншими законами України, а також будь-які інші особи, які 

безпідставно використовують звільнення від оподаткування митом 

(податкову пільгу); 

5) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи 

розпорядження товари, що були випущені у вільний обіг на митній території 

України із звільненням від оподаткування митними платежами, до закінчення 

строку, визначеного законом; 

6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 

243 МКУ. 

Об’єктами оподаткування митом є: 

1) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що 

ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної 

території України підприємствами; 

2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в 

обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до 

розділу XII цього Кодексу, а також розділів V та VI Податкового кодексу 

України; 

3) товари, транспортні засоби, що реалізуються відповідно до статті 243 

цього Кодексу. 

Базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через 

митний кордон України, є: 

1) для товарів, на які законом встановлено адвалорні ставки мита, - 

митна вартість товарів; 

2) для товарів, на які законом встановлено специфічні ставки мита, - 

кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру. 

Для товарів, на які законом встановлено комбіновані ставки мита, база 

оподаткування визначається відповідно до пунктів 1 і 2. 

В Україні застосовуються такі види ставок мита: 

1) адвалорна - у відсотках; 

2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування; 
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3) комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставок мита. 

Обов’язок із сплати митних платежів виникає: 

1) у разі ввезення товарів на митну територію України - з моменту 

фактичного ввезення цих товарів на митну територію України; 

2) при незаконному переміщенні товарів, що перебувають на території 

вільної митної зони або на митному складі, - з моменту такого переміщення 

товарів; 

3) у разі вивезення товарів з митної території України: 

а) при оформленні товарів відповідно до митного режиму експорту - з 

моменту прийняття органом доходів і зборів митної декларації; 

б) при вивезенні товарів за межі митної території України без 

оформлення митної декларації та при незаконному вивезенні товарів за межі 

митної території України - з моменту фактичного вивезення товарів за межі 

митної території України; 

в) при невиконанні умов, установлених щодо товарів, які вивозилися за 

межі митної території України із звільненням від оподаткування вивізним 

митом, - з моменту, коли ці товари прибули до іншого місця призначення, 

ніж те, у зв’язку з яким надавалося таке звільнення; 

4) після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, якщо 

внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами документальної 

перевірки орган доходів і зборів самостійно визначає платнику податків 

додаткові податкові зобов’язання; 

5) в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України. 

Обов’язок із сплати митних платежів припиняється: 

1) при виконанні обов’язку із сплати митних платежів; 

2) якщо товари до їх випуску виявилися знищеними або безповоротно 

втраченими внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за 

нормальних умов транспортування, зберігання або використання 

(експлуатації) та за відсутності порушень вимог та умов, установлених цим 

Кодексом, а також внаслідок природних втрат, які підтверджуються 

відповідними актами; 

3) якщо товари знищуються або передаються у власність держави; 

4) якщо товари конфіскуються. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Мито - непрямий податок, різновид митних платежем, який 

накладається на товари, що переміщується через митний кордо, тобто 

ввіз/вивіз чи транзит і який включається до ціни товарів чи сплачується за 

рахунок кінцевого споживача. з митний кордон. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Залежно від форми оподаткування податки бувають прямі (податок на 

прибуток підприємств та інші) непрямі (ПДВ, акцизний податок, мито). 

Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий податок на додану вартість, 
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яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу. Він включається в ціну 

у вигляді надбавки до ціни товару, робіт, послуг і повністю оплачується 

кінцевим споживачем товарів, робіт та послуг.  

Акцизний податок – один із непрямих податків, що включається до 

ціни товарів. Встановлюється, як правило, на високорентабельні товари і 

стягується за ставками, диференційованими за окремими групами товарів.  

Мито – це непрямий податок, який стягується з товарів (інших 

предметів), які переміщуються через митний кордон України, тобто 

ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом. Платниками мита є фізичні та 

юридичні особи, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон. 

Об`єктом оподаткування виступає митна вартість товарів, або їх кількісна 

оцінка, що залежить від виду встановлених ставок. При непрямому 

оподаткуванні суб`єктом податку стає продавець товару, який виступає 

посередником між державою і платником (споживачем товару чи послуги). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

1. ПДВ як основний вид непрямих податків. 
2. Платники ПДВ та їх реєстрація в органах ДПС. 
3. Операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ. 
4. Ставки ПДВ. Операції, що оподатковуються за ―0‖ ставкою. 
5. Особливості нарахування та сплати ПДВ. 
6. Поняття податкової накладної та її функції. 
7. Пільги при оподаткуванні ПДВ. 
8. Анулювання свідоцтва платника ПДВ. 
9. Акцизний податок, як один із видів непрямих податків, його правове 

регулювання. 

10. Акцизний податок на алкогольні напої та тютюнові вироби. 
11. Порядок сплати акцизного податку. 
12. Використання марок акцизного податку. 

 

 

Тема № 8. РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ 

1. Правовий зміст рентних платежів. 

2. Рентна плата за користування надрами.  

3. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

4. Рентна плата за спеціальне використання води. 

5. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

6. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів. 

Висновок 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 
141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України вiд 

04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. 
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1). 

6. Бандурка О. М. Податкове право. Навч. посіб./ Бандурка О. М., 

Понікаров В. Д., Попова С. М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. 

7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. 

/ кол. авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів 

України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с. 

8. Податкове право України : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки 

України, Науково-дослідний ін-т фінансового права ; ред. : Л. К. Воронова, 

М. П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2009. – 485 с. 

9. Пришва Н. Ю. Податкове право : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К. : 

Юрінком Інтер, 2010. – 365 с. 

10. Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. 

Кучерявенка. — Х. : Право, 2010. — 256 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Вивчити правовий зміст рентних платежів, таких як рентна плата за 

користування надрами; рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України; рентна плата за спеціальне використання води; рентна 

плата за спеціальне використання лісових ресурсів; рентна плата за 

транспортування нафти і нафтопродуктів. 

ВСТУП 

Розвиток будь-якої країни багато в чому залежить від надходжень до 

бюджету, основу яких складають податкові надходження. Саме від 

своєчасності та повноти сплати податків залежать наповнення бюджетів усіх 

рівнів, фінансування особистих потреб громадян, виконання функцій 

держави, місцевого самоврядування. Податкові платежі впливають на 

загальний розвиток та соціальне забезпечення держави. 

Загальнодержавні податки — обов'язкові платежі, які встановлюються 

найвищими органами влади в державі і є обов'язковими до сплати за єдиними 

ставками на всій території України. 

Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету 

Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів визначається згідно із 

бюджетним законодавством України.   
 



І. ПРАВОВИЙ ЗМІСТ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
Відповідно до ст. 13 Конституції України власником землі, її надр, 

атмосферного повітря, водних та інших природних  ресурсів, які 
знаходяться в межах територіїУкраїни, є народ України. Органи 
державної влади та місцевого самоврядування здійснюють права 
власника, в тому числі щодо визначення переліку та ставок зборів за 
користування природними ресурсами.  

Доходи (прибутки) від використання природних ресурсів становлять 

при-родну ренту – створену природою частину доходів (прибутку) 

підприємства, що не пов’язана з рівнем технологій та ефективністю 

виробничого процесу. Оскільки власником природних ресурсів є народ, 

держава повинна вилучати всі доходи від гірничої ренти.  

Історія ренти як самостійного наукового напряму нараховує більше 300 

років. Уперше поняття ренти як економічної категорії на початку XVIII 

ст.сформував Адам Сміт. На його думку, рента є витвором природи, який 

залишається за вирахуванням всього, що являється творінням людини. 

Порядок справляння рентної плати в Україні регулюється розділом 9 

ПКУ. Рентна плата складається з: 

1. рентної плати за користуваннянадрами для видобуваннякориснихкопалин; 

2. рентної плати за користуваннянадрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуваннямкориснихкопалин; 

3. рентної плати за користуваннярадіочастотним ресурсом України; 

4. рентної плати заспеціальневикористання води; 

5. рентної плати за спеціальневикористаннялісовихресурсів; 

6. рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територієюУкраїни. 

 

ІІ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

В залежності від мети землекористування, рентна плата за 

користування надрами різниться на: 

1. рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин; 

2. рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин. 

Правовий механізм рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин визначено в ст. 252 ПКУ. 

Платниками рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані 

відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом 

(ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування 

надрами (далі - спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з 

метою провадження господарської діяльності з видобування корисних 

копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного 



вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах 

зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр. 

У разі укладення власниками спеціальних дозволів з третіми особами 

договорів на виконання робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у 

тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, 

платниками рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів. 

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів 

підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських 

господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних 

вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування. 

Платники рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин здійснюють для цілей оподаткування окремий (від інших 

видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і 

доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на 

який надано спеціальний дозвіл. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами 

для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування 

ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг 

товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини 

(мінеральної сировини). 

Види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) визначаються платником рентної плати 

відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних 

копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених 

платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої 

корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та 

місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов 

конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до 

кінцевої продукції. 

Базою оподаткування рентною платою за користування надрами 

для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих у 

податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), 

яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної 

сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад 

готової продукції гірничого підприємства). 

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин установлюються у відсотках від вартості товарної 

продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини 

(мінеральної сировини). 

До ставок рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються 

залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її 

видобування. 



Податкові декларації з рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з 

календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник 

отримав спеціальний дозвіл. 

Платник рентної плати та уповноважена особа сплачують податкові 

зобов’язання: 

1. за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні 

копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України; 

2. за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки 

надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу 

та/або виключної (морської) економічної зони України. 
 

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин (ст. 253 ПКУ) 

Платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - 

суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України 

ділянки надр для: 

1. зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких 

нафтопродуктів; 

2. витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання 

винопродукції; 

3. вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; 

4. зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, 

речовин і матеріалів; 

5. провадження інших видів господарської діяльності. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в 

цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного 

простору (ділянки) надр: 

1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний 

об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях 

(пластах-колекторах); 

2. для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм 

спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і 

пристосованих), а також природних порожнин (печер); 

3. для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання 

винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, 

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і 

матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа 

підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та 

існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також 

природних порожнинах (печерах). 

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних 

властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання. 



 

ІІІ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ РІДАОЧАСТОТНИМ 

РЕСУРСОМ УКРАЇНИ 

Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені 

законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право 

користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини 

смуг радіочастот загального користування на підставі: 

1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 

2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного 

засобу та випромінювального пристрою; 

3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником 

ліцензії на мовлення; 

4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою. 

Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких 

визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за користування 

радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що 

визначається як частина смуги радіочастот загального користування у 

відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним 

ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою для технологічних користувачів та 

користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для 

розповсюдження телерадіопрограм. 

Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України встановлюються в залежності від виду радіозв’язку та діапазону 

радіочастот. 

Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з 

виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот 

по кожному регіону окремо. 

Платники рентної плати, яким надано право користуватися 

радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування 

радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з 

дати видачі ліцензії. 

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з 

дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється 

платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію 

радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі 

радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості 

дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у 

певному регіоні. 

 



ІV. РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 

Регулюється ст. 255 ПКУ.  

Платниками рентної плати за спеціальне використання води є 

водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: 

юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені 

підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), 

постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, 

які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів 

(первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших 

водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для 

потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. 

Не є платниками рентної плати за спеціальне використання води 

водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення 

питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які 

знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від 

характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та 

присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних 

питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та платників єдиного податку. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання 

води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з 

урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання 

води без її вилучення з водних об’єктів є: 

для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається 

через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії; 

для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод 

вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно 

від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від 

кількості місць). 

Ставки рентної плати за спеціальне використання води 

встановлюються у залежності від басейнів річок та найменування регіону. 

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної 

води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних 

об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, 

встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів 

використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. 

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами 

самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями 

вимірювальних приладів. 

Платники рентної плати подають одночасно з податковими 

деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне 

водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про 

використання води. 



V. РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 

Згідно ст.. 256 ПКУ, платниками рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, 

відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної 

особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел 

їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції 

стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних 

осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу 

використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а 

також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання 

лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або 

лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового 

тимчасового користування лісами. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання 

лісових ресурсів є: 

1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; 

2. деревина, заготовлена під час проведення заходів: 

щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення 

захисних властивостей; 

з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку 

з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо; 

3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, 

деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, 

передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового 

господарства); 

4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, 

заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, 

збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових 

користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового 

господарства); 

5. використання корисних властивостей лісів для культурно-

оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних 

цілей та проведення науково-дослідних робіт. 

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

встановлюються в залежності від виду діяльності та виду лісової породи. 

Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з 

урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами. 

Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які 

видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах. 

Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з 

рентної плати наростаючим підсумком з початку року. 

V. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І 

НАФТОПРОДУКТІВ 



Згідно ст. 256-1.1. ПКУ, платниками рентної плати є суб’єкти 

господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та 

надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу 

трубопроводами України. 

Платником рентної плати за транзит природного газу територією 

України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб’єкт 

господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту 

територією України.  

Об’єктом оподаткування рентною платою: 

для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що транспортуються 

територією України у податковому (звітному) періоді; 

для природного газу та аміаку є сума добутків відстаней відповідних 

маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником 

рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на 

обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним 

маршрутом транспортування. 

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за податковий (звітний) 

період сплачується виходячи з: 

фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних 

маршрутів їх транспортування територією України у відповідному місяці; 

фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються 

територією України у відповідному місяці. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Загальнодержавні податки — обов'язкові платежі, які встановлюються 

найвищими органами влади в державі і є обов'язковими до сплати за єдиними 

ставками на всій території України. 

Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету 

Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів визначається згідно із 

законами України.   

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, 

природного газу та аміаку трубопроводами територією україни 

2. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 

видобувається в україні 

3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і 

теплову енергію 

4.Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ 

 

 

ТЕМА № 9. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 



 (2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ 

1. Загальна характеристика місцевих податків та зборів. 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

3. Транспортний податок. 

4. Земельний податок. 

5. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

6. Туристичний збір. 

Висновок 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 

30, ст. 141). 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  № 2456-VI ( Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572). 

3. Податковий Кодекс  вiд 02.12.2010  № 2755-VI (Голос України 

вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /) 

4. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 

травня 1997р. №280-97-ВР. 

5. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Закон України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР. 

6. Бандурка О. М. Податкове право. Навч. посіб./ Бандурка О. М., 

Понікаров В. Д., Попова С. М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. 

7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : 

в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів 

України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с. 

8. Податкове право України : навчальний посібник / Мін-во освіти і 

науки України, Науково-дослідний ін-т фінансового права ; ред. : Л. К. 

Воронова, М. П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2009. – 485 с. 

9. Пришва Н. Ю. Податкове право : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – 

К. : Юрінком Інтер, 2010. – 365 с. 

10. Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. 

Кучерявенка. — Х. : Право, 2010. — 256 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомитися із загальною характеристикою місцевих податків та 

зборів; дослідити правовий механізм податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, збіру за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, збіру за місця для паркування транспортних засобів та 

туристичного збору. 

ВСТУП 

Нині в Україні місцеві податки і збори є одним з головних економічних 

інструментів державного регулювання та важливим джерелом доходів 

місцевих бюджетів. Починаючи з 2011 року система місцевого 



оподаткування була реорганізована шляхом прийняття Податкового кодексу 

України та внесення змін до переліку місцевих податків і зборів. Це призвело 

до докорінної зміни даної складової доходів місцевих бюджетів, оскільки 

було ліквідовано ті місцеві податки та збори, що складали 90% доходів від 

місцевих податків і зборів (комунальний податок, ринковий збір, збір за 

надання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі), й запроваджено нові – 

податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування 

транспортних засобів та туристичний збір 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА 

ЗБОРІВ 

Місцеві податки (збори) - це платежі, які спрямовуються виключно до 

бюджету місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є 

бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст. 

Вид бюджету, до якого надходить податок (збір), залежить від виду 

органу місцевого самоврядування, рішенням якого його було встановлено на 

відповідній території. 

У ст. 10 міститься перелік місцевих податків та зборів. Виходячи з 

цього переліку, кожна сільська, селищна чи міська рада приймає рішення 

щодо встановлення на своїй території тих чи інших місцевих податків та 

зборів. 

Закріплені в ст. 10 місцеві податки та збори поділяються на дві групи: 

на загальнообов'язкові та факультативні. 

Встановлення і справляння загальнообов'язкових місцевих податків та 

зборів є обов'язковим на території усієї України. До таких податків та зборів 

належать - єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного 

податку та плати за землю). 

В пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПК запроваджено новацію щодо 

загальнообов'язкових місцевих податків і зборів, яка раніше не передбачалась 

податковим законодавством України. Якщо органи місцевого 

самоврядування (сільська, селищна чи міська ради) у визначені 

законодавством строки не приймають рішення про встановлення на своїй 

території загальнообов'язкових місцевих податків і зборів, то такі платежі 

вважаються встановленими із застосуванням мінімальної ставки, визначеної 

у відповідних статтях ПК України. 

Вирішення питання доцільності встановлення факультативних податків 

та зборів на території села, селища чи міста належить до виключної 

компетенції відповідної місцевої Ради. 



Відповідно до п. 10.4 ст. 10 ПК до факультативних належать - збір за 

місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Усі інші 

місцеві податки та збори належать до групи загальнообов'язкових платежів. 

Місцеві податки та збори, не передбачені в ст. 10 ПК, вважаються 

такими, що не встановлені та сплаті не підлягають. 

Відповідно до ст. 69 Бюджетного кодексу України місцеві податки і 

збори належать до доходів місцевих бюджетів та не враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до цих бюджетів. Як 

проголошено в ч. 5 ст. 78 Бюджетного кодексу України, податки і збори 

визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування їх на 

єдиний казначейський рахунок. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

До місцевих податків, згідно з Податковим кодексом, належать: 

- податок на майно; 

- єдиний податок. 

До місцевих зборів, згідно з Податковим кодексом, належать: 

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- туристичний збір. 

ІІ. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Податок на майно складається з: 

1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

2. транспортного податку; 

3. плати за землю. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ст. 266 

ПКУ) 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості.  



а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих 

осіб за належну їй частку;  

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, 

платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, 

якщо інше не встановлено судом;  

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.  

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його частка.  

Не є об’єктом оподаткування:  

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 

також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);  

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в 

тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради; 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 

числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які 

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого 

об’єкта на дитину;  

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність 

в малих архітектурних формах та на ринках;  

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські 

приміщення промислових підприємств; 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, 

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності; 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. 

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.  

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, 



обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів 

відповідних документів платника податків, зокрема документів на право 

власності. 

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, 

обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі 

кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що 

підтверджують право власності на такий об’єкт.  

Пільги із сплати податку  

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника 

податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 

кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - 

на 180 кв. метрів.  

(Для Дніпропетровська на 2015 рік встановлена пільга: для квартири – 

до 85 квадратних метрів, для житлових будинків – до 200 квадратних 

метрів, для власників квартири і будинку – до 285 квадратних метрів) 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік). 

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу 

житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена 

цим підпунктом. 

Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що 

сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 

релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у 

встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 

діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, 

що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для 

фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.  

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 

житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких 

об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 

затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування; 

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 

одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 

підприємницькій діяльності). 



Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 

нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є 

об’єктом оподаткування. 

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року 

подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням 

об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними. 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 

рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця 

розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що 

не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування.( Для Дніпропетровська ставка податку встановлена у 

розмірі 1% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр 

загальної площі) 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.  

Порядок обчислення суми податку  

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з 

бази оподаткування, зменшеної на пільги, та пільги органів місцевого 

самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її 

встановлення) та відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, 

зменшеної на пільги та пільги органів місцевого самоврядування з 

неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та 

відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової 

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 

виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно 

до пільги та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної 

площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього 

підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої 

ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, 

які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової 

нерухомості та відповідної ставки податку. 



Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого 

самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку 

контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) 

до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом 

(роком).  

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників 

податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 

місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про 

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про 

сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам 

здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких 

нерезидентів. 

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, 

що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані 

щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) 

кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для 

розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого 

майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів 

оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними 

частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником 

подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на 

такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об’єкт. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 
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Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній 

місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття 

податків. 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації"; 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Отже, платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об'єктів житлової нерухомості. 

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості. 

 

ІІІ. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до ПКУ є об’єктами 

оподаткування. 

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися 

до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. 

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до ПКУ. 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 

податку. 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 

платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 

липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 

виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає 

податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання 

інформації про перехід права власності. 



Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам 

здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів 

оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати 

контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

відомості, необхідні для розрахунку податку. 

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 

10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати 

контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за 

місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного 

місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 

цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня 

виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється 

попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 

в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а 

новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на 

цей об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації"; 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
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Платниками податку з нового року є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і 

мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.  

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.  

Для фізичних осіб податок обчислюється контролюючим органом 

(ДФС) на підставі даних, які до 1 квітня 2015 року надаються органами 

внутрішніх справ.  

IV. ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК 

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю стягується у 

вигляді земельного податку або орендної плати. Стягнення плати за землю 

регулюється Земельним кодексом України та ст.. 269-289 Податкового 

кодексу України. 

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) та землекористувачі (як фізичні, так і юридичні 

особи). 

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у 

власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у 

власності. 

Базою оподаткування є: 

1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого 

цим розділом; 

2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено. 

Ставки податку встановлюються в залежності від особливостей та 

призначення земельної ділянки. Ставка податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не 

більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для 

сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки. 

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності). 

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами 

населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці 

Крим або по області. 

Від сплати земельного податку звільняються такі групи фізичних 

осіб (ст..281): 
— інваліди першої і другої групи; 

— фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років; 



— пенсіонери (за віком); 

— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

— фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для 

відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку 

за кожним видом використання у межах граничних норм: 

— для ведення особистого селянського господарства — у розмірі, не 

більш як 2 гектара; 

— для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 

0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — 0,1 гектара; 

— для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,1 

гектара; 

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 

гектара; 

— для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара. 

Також, від сплати податку звільняються такі юридичні особи (ст.. 

282): 

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій 

інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 

-  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, 

які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських 

організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього 

календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, 

становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних 

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 

інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 

загальних витрат на оплату праці. 

- бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню (ст.. 283): 

- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій; 

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій 

консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння; 

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і 

сортодільниць, які використовуються для випробування сортів 

сільськогосподарських культур; 

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального 

користування; 

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм 

власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими 

садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а 



також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та 

розсадниками багаторічних плодових насаджень; 

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. 

- земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва; 

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових 

та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних 

організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку. 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є 

календарний рік. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного 

земельного кадастру. 

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють 

суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного 

року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 

земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної 

суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від 

обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації 

(фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею 

подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової 

нормативної грошової оцінки землі. 

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами 

оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 

20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться 

контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного 

року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. 

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня 

виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. 

У разі припинення права власності або права користування земельною 

ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі 

у власності або користуванні у поточному році. 

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум 

проводяться щороку до 1 травня. 

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій 

декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та 

землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної 

ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, 

щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. 

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення-рішення. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0130-14/paran16#n16


Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є 

договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований 

відповідно до законодавства. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати 

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки 

орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та 

інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, 

внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа 

місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом 

оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови 

внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між 

орендодавцем (власником) і орендарем. 

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна 

сума платежу: 

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки; 

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної 

плати. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) та землекористувачі (як фізичні, так і юридичні 

особи). 

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у 

власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у 

власності. 
 

V. ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ 

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи — підприємці, які згідно з рішенням 

сільської, селищної або міської ради організовують або провадять діяльність 

із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для 

платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення 

паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального 

користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, 

стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок 

коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка 

відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених 



статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні".  

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведеної для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів 

(будинків, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

Ставки збору встановлюються за кожен день провадження діяльності 

із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний 

метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження 

такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради 

враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування 

транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць 

для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних 

засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність. 

Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 

(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, 

зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у 

контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи — підприємці, які згідно з рішенням 

сільської, селищної або міської ради організовують або провадять діяльність 

із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для 

платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена 

для паркування транспортних засобів. 

VІ. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР 

Туристичний збір є місцевим збором, кошти від якого зараховуються 

до місцевого бюджету. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12


Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, що прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про 

встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце 

перебування в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у 

селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів 

першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками та курсівками на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-

оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну 

практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров'я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади. 

Ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка вартості 

усього періоду (ночівлі) громадянина у курортній місцевості. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи 

побутові послуги (прання, чистка лагодження та прасування одягу, взуття чи 

білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на 

в'їзд (вивіз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий пе-

реводи, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду. 

Згідно з рішеннями сільської, селищної та міської ради справляння 

збору може здійснюватися такими податковими агентами: 



а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для 

приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними 

закладами; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами — підприємцями, які 

уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на 

умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Базовий податковий (звітний) період для цього збору дорівнює 

календарному кварталу. 

ВИСНОВКИ З ШОСТОГО  ПИТАННЯ: 

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, що прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про 

встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце 

перебування в зазначений строк. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Місце ві пода тки та збо ри — це податки та збори, які встановлюються 

органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є 

обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць 

та зараховуються до їх бюджетів. Податковий кодекс України до місцевих 

відносить такі податки та збори: 

1. податок на майно; 

2. єдиний податок. 

3. збір за місця для паркування транспортних засобів; 

4. туристичний збір. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

1. Правова природа місцевих податків та зборів (історія питання). 

2. Еволюційні зніми законодавства України щодо місцевого 

оподаткування. 

3. Порівняльна характеристика місцевого оподаткування в Україні 

та країнах Європейського союзу. 

4. Місцева система оподаткування і принципи її формування. 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

 

 

 


