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ВСТУП

Ïðîâåäåííÿ ðèíêîâèõ ïåðåòâîðåíü â Óêðà¿í³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çà-
ëåæèòü â³ä íàÿâíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äåðæàâè, îñíîâíîþ ôîðìîþ
öåíòðàë³çàö³¿ ÿêèõ âèñòóïàº îïîäàòêóâàííÿ. Ñàìå òîìó ñòàí òà ð³âåíü
ðîçâèòêó ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, â³äïîâ³äí³ñòü ¿¿, ç îäíîãî áîêó, îá’-
ºêòèâíèì êðèòåð³ÿì åôåêòèâíîñò³ ïîáóäîâè ïîäàòêîâèõ ñèñòåì,
à ç ³íøîãî,– ðåàë³ÿì ñó÷àñíîãî åòàïó ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè, âèçíà÷àþòü ìîæëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá.

Ðàçîì ç òèì, îïîäàòêóâàííÿ ÿâëÿº ñîáîþ îäèí ³ç íàéâàæëèâ³-
øèõ òà íàéåôåêòèâí³øèõ âàæåë³â äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðèíêî-
âî¿ åêîíîì³êè, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî äåðæàâà çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ
íåîáõ³äíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ñòðóêòóðíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ íàö³îíàëüíî¿
åêîíîì³êè, ïðèñêîðåíîãî ðîçâèòêó ïð³îðèòåòíèõ ãàëóçåé òà ñôåð
ä³ÿëüíîñò³.

Ö³ äâà àñïåêòè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòå-
ìè â³äïîâ³äàþòü äâîì áàçîâèì ôóíêö³ÿì îïîäàòêóâàííÿ: ô³ñêàëü-
í³é òà ðåãóëþþ÷³é, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ÿê íà ð³âí³ àðõ³òåê-
òîí³êè ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, òàê ³ â êîæíîìó ç ïîäàòê³â ³ çáîð³â,
ÿê³ âèñòóïàþòü ï³äñèñòåìàìè íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ.

Åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿì, ´ðóíòóþòü-
ñÿ íà áàëàíñ³ ³íòåðåñ³â äåðæàâè òà ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, äî ÿêèõ íàëå-
æàòü íå ò³ëüêè ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, àëå é ô³çè÷í³ îñîáè. Òà-
êèì ÷èíîì, ïðîáëåìè îïîäàòêóâàííÿ òîðêàþòüñÿ íå ò³ëüêè êîíòðî-
ëþþ÷èõ îðãàí³â òà þðèäè÷íèõ îñ³á, àëå é âñüîãî íàñåëåííÿ êðà¿íè.

Îäí³ºþ ç ïðîáëåì ñòàíîâëåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè, çà-
ïî÷àòêóâàííÿ ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ äî 1991 ðîêó, º âèñîêà äèíàì³÷í³ñòü
ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà òà â³äñóòí³ñòü ºäèíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ îñíî-
âè îïîäàòêóâàííÿ – Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ óñêëàä-
íþº âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, çâ’ÿçàíèõ ç îïîäàòêóâàííÿì,
òà îáóìîâëþº â³äíîñíî íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ íàâ÷àëüíèõ
âèäàíü ç ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè.

Äî âàøî¿ óâàãè ïðîïîíóºòüñÿ ïåðøèé â Óêðà¿í³ íàâ÷àëüíèé ïîñ³-
áíèê ç îïîäàòêóâàííÿ, â ÿêîìó íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ âè-
êëþ÷íî ãðàô³÷íèìè çàñîáàìè – çà äîïîìîãîþ ñõåì ³ òàáëèöü. Òàêà
ôîðìà ïîäàííÿ ìàòåð³àëó º íàî÷íîþ, êîìïàêòíîþ, äîçâîëÿº ðåàë³çó-
âàòè ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ íàéá³ëüø ñêëàäíèõ ïðîáëåì ñó-
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÷àñíîãî îïîäàòêóâàííÿ òà âíóòð³øí³õ âçàºìîçâ’ÿçê³â ïîäàòêîâî¿ ñèñ-
òåìè ³ ñïðèÿº á³ëüø åôåêòèâíîìó çàñâîºííþ éîãî ñòóäåíòàìè.

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Ïîäàòêîâà ñèñòåìà â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ»
ï³äãîòîâëåíî â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè ç íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «Ïî-
äàòêîâà ñèñòåìà», ÿêà â³äíîñèòüñÿ äî íîðìàòèâíèõ äèñöèïë³í ï³äãî-
òîâêè áàêàëàâð³â çà íàïðÿìîì «Åêîíîì³êà ³ ï³äïðèºìíèöòâî», ³ çîê-
ðåìà, äëÿ ñïåö³àëüíîñòåé «Îïîäàòêóâàííÿ» òà «Ô³íàíñè». Ðàçîì ç
òèì, ãëèáèíà âèñâ³òëåííÿ îêðåìèõ ðîçä³ë³â äàº çìîãó ðåêîìåíäóâà-
òè öåé íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ÿê äîäàòêîâèé ïðè âèâ÷åíí³ òàêèõ
äèñöèïë³í ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â òà ìàã³ñòð³â ñïåö³à-
ëüíîñò³ «Îïîäàòêóâàííÿ», ÿê «Ïîäàòêîâèé êîíòðîëü», «Àäì³í³ñòðó-
âàííÿ ïîäàòê³â», «Îïîäàòêóâàííÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³» òà äåÿêèõ ³íøèõ.

Ó ïåðøó ÷àñòèíó íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà óâ³éøëè äâà çàãàëüíîòåî-
ðåòè÷í³ ðîçä³ëè: «Ñóòí³ñòü ³ âèäè ïîäàòê³â» òà «Ïîäàòêîâ³ â³äíîñèíè
³ ïîäàòêîâà ñèñòåìà», à òàêîæ ðîçä³ëè, ïðèñâÿ÷åí³ çàãàëüíîäåðæàâ-
íèì òà ì³ñöåâèì ïîäàòêàì ³ çáîðàì, ùî ñïðàâëÿþòüñÿ â Óêðà¿í³.

Ìàòåð³àë íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà áàçîâàíèé íà çàêîíîäàâ÷èõ òà íîð-
ìàòèâíèõ àêòàõ â ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2004 ðîêó.

Àâòîð âèñëîâëþº ïîäÿêó çà ïðàêòè÷íó äîïîìîãó, íàäàíó â ïðî-
öåñ³ ï³äãîòîâêè íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà, êîëåêòèâîì âèêëàäà÷³â, ñï³â-
ðîá³òíèê³â òà àñï³ðàíò³â êàôåäðè îïîäàòêóâàííÿ Õàðê³âñüêîãî íàö³-
îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ðåêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, âèêëàäà÷³â, íàóêîâö³â òà àñï³ðàíò³â, à òàêîæ ìîæå
áóòè êîðèñíèì ÿê äîâ³äêîâèé ïîñ³áíèê â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ïî-
äàòêîâèõ êîíñóëüòàíò³â, àóäèòîð³â, êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ òà óñòà-
íîâ ³ ñïåö³àë³ñò³â-ïðàêòèê³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç îïîäàòêó-
âàííÿì.
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1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ

1.1. Податки як економічна категорія

Рис. 1.1. Структура доходів бюджетів [64]

Доходи бюджетів

Обов'язкові платежі Платежі, що не носять
обов'язкового характеру (доходи від
використання майна, фінансова

допомога тощо)

Обов'язкові платежі
податкового характеру

Податки Збори Плати

Обов'язкові платежі неподаткового
характеру (штрафи, конфіскації, кошти,
отримані як компенсація шкоди та ін.)

Таблиця 1.1
Визначення категорії  «податок»

котадоП

�аморгзєугятсаважредйикя,рібзйивосумирП
бертопхивошоргхїовсяннеловодазялдняд

,.І.МйикцулС,.М.ІрешілуK
,.М.ВвобелходревТ

]45[.ніат.І.МвєнегруТ

юонважредясьтєялварпсощ,рібзйивосумирП
ялдбісохичююрадопсогхимеркозюодалв

ялдобаюенясьтююнсйідзощ,тартивяттиркоп
їончімонокеьнадвазхикя�ьдубянненгясод

огоймакинталпяннаданзебикитілоп
утнелавівкеогоньлаіцепс

]78[.О.ОволокоС

умоьнноротсондовясьтєюлвонатсвощ,рібЗ
іватсдіпанясьтєялварпсатюоважредукдяроп

ялдливарпхинечанзивочвадоноказ
бертопхиньліпсусяннеловодаз

]44[.В.ІйикьсроГ
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Закінчення табл. 1.1

котадоП

ощ,жіталпйинталпозебоньлаудівиднійивокзя'вобО
імрофвбісохинчизіфатйіцазінагрозясьтєялварпс

,ітсонсалвхаварпанмїхинжеланяннежучдів
яннялварпуогонвитарепообаяннедевогокьсрадопсог

яннечепзебазоговоснаніфхяліцввітшокхивошорг
ьнеровтухиньлапицінумобаиважредітсоньляід

йивоктадоП
скедок

їокьсйісоР
]26[їіцаредеФ

ітсоньляідвітатьлузеряннежучдівоговосумирпамроФ
в,козя'вобойивоктадопйівсьтюузілаерощ,віткє'бус
вясьтисонвйикя,ьтсінсалвуньланумокичунважред

ан)днофйивоьліцоба(янвірогондівопдівтеждюб
�удярвомасоговецсімунагроаткаоба(уноказіватсдіп

,йивоьліцен,йивокзя'вобокяєапутсиват)яннав
жіталпйинторовопзебатйинталпозеб,йинвомузеб

.П.МокневяречуK
]46[.ніат

вжіталпйинталпозебоньлаудівидні,йивокзя'вобО
очвадоноказвитеждюбівецсімичінважред

убісохинчизіфійіцазінагрозукдяропумонелвонатсв
хаварпанмїьтажеланощ,вітшокяннежучдівімроф

огонвитарепоичяннедевогокьсрадопсог,ітсонсалв
ітсоньляідяннечепзебазоговоснаніфхяліцу,яннілварпу

ьнеровтухиньлапицінум)ич(іиважред

.ніат.Г.ДкинреЧ
]16[

яннамиртоамрофавосумирп,анелмрофоочвадонокаЗ
огоьншіртунвоговолавітсотравиктсачюоважред

їїюоважредяннанокивтнарагйивоснаніф,уткудорп
яннавюлугертнемуртсні,йіцкнуфхиньліпсус

уктивзорогончімоноке

.В.ПкиньлеМ
]95[

Рис. 1.2. Характерні ознаки податку [49]

Характерні ознаки
податку

Однобічний рух фінансових
ресурсів

Примусовість
сплати

Індивідуальна
безоборотність

Регулярність
стягнення

Закріплення
нормами права

Спрямованість на задово-
лення суспільних потреб,

які визначаються державою

Обов'язковість
платежу

Перехід права
власності при

сплаті
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Рис.  1.3. Розмежування категорій «податок» і «збір»
у теорії оподатковування  [64]

Розмежування категорій податків та збір у теорії
оподатковування

Податки Збори та мито

За роллю
у формуванні
бюджетів

формують основну (до
80%) частину доходів
надходжень у бюджет

частка зборів та мита
у дохідній частині
бюджетів відносно

мала

За ціллю

За
обставинами

За характером
обов'язків

За
адресністю

За
 періодичністю

За
оплатністю

не мають
чіткого цільового
спрямування

платежі безумовного
характеру

сплата зв'язана з чітко
вираженим обов'язком

платника

в основному
поступають у бюджети

чітко не погоджуються
з періодичністю дій,
сплата – періодична

носять безоплатний
характер

необхідні для
фінансування певних
дій,  мають цільовий

характер

у зв'язку з отриманою
послугою (послугами)

характеризуються
певною добровіль-
ністю дій платника

в основному формують
цільові фонди

прямо залежать від
кількості дій, що поро-
джують зобов’язання
з уплати, уплата –

єдиноразова

оплатність –
передбачається
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Рис.  1.4. Основні  функції  податків

Функції податків

Фіскальна Регулююча

Податки є джерелом
формування доходної
частини бюджету та
фінансовою основою

задоволення суспільних
потреб

Податки є одним з
найважливіших важелів
державного регулювання
економічних та соціальних

процесів

СоціальнаЕкономічна

Стимулююча Стримуюча
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1.2. Елементи податку

Рис. 1.5.  Ієрархія елементів податку [64]

Елементи податку

платник податку
або збору

об'єкт
оподаткування

ставка податку
або збору

Основні

Додаткові (що конкретизують основні елементи або що мають
самостійне значення)

податкові
пільги

предмет
оподаткування

одиниця
оподаткування

податкова
база

джерело сплати
податку або збору

особливості
податкової звітності

особливості
податкового режиму

порядок (методи, строки та
засоби) сплати податку

бюджет або фонд
надходження податку

або збору

Факультативні (зв'язані зі своєрідністю конкретного податку або збору)

ведення специфічних
реєстрів

отримання спеціального
свідоцтва
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Рис.  1.6.  Елементи податку

Рис. 1.7.  Визначення терміну «платники податків»
в чинному законодавстві

Елементи податку

суб'єкт податку податкова
база

одиниця
обкладання

джерело
податку

об'єкт
оподаткування

податкова
ставка

податковий
період

порядок
сплати

оклад
(квота)

податкова
пільга

метод податкового
обліку

порядок подання
податкової звітності

Законодавче визначення терміну «платники податків»

Платниками податків і зборів
(обов'язкових платежів) є

юридичні і фізичні особи,  на
яких згідно з законами України

покладено обов'язок
сплачувати податки і збори

(обов'язкові платежі) [14, ст. 4]

Платники податків – юридичні особи, їх
філії, відділення, інші відокремлені підроз-
діли, що не мають статусу юридичної осо-

би, а також фізичні особи, які мають
статус суб'єктів підприємницької

діяльності чи не мають такого статусу,
на яких згідно з законами покладено

обов'язок утримувати та/або сплачувати
податки і збори (обов'язкові платежі),
пеню та штрафні санкції [25, ст. 1]



18

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Платники податків

Фізичні особи

Юридичні особи Громадяни-підприємці Громадяни

Суб'єкти підприємницької діяльності

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

Рис. 1.8.  Класифікація платників податків

Рис. 1.9. Особи, що здійснюють обчислення
податкових зобов'язань

ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ

ПЛАТНИК ПОДАТКУ

ПДВ, акцизи
Податок на
прибуток
підприємств

ПОДАТКОВИЙ АГЕНТ

Податок з доходів
фізичних осіб
Податок на доходи
нерезидентів

ПОДАТКОВИЙ
ОРГАН

Податок
на майно
фізичних осіб
Земельний
податок для
фізичних осіб



19

1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ

Особи, що сприяють сплаті податків

Банки та
фінансово-кредитні

установи

Податкові
агенти

Збирачі податків,
зборів та мита

Виконують доручення
клієнтів про перечис-
лення податків та

зборів до бюджету та
цільові фонди у

встановленні строки;
відповідно до закону

надають контролюючим
органам інформацію
про відкриття та
закриття рахунків
клієнтів, руху за

рахунками

Обчислюють, ведуть
облік та утримують
податки при виплаті
доходів платнику. За
відношенням до
платника – пред-

ставляють фіскальні
органи, у відносинах
з органами ДПС
мають схожі з

платниками податку
обов'язки

Здійснюють прийом
засобів, що підлягають
перерахуванню до
бюджету або цільові
фонди від платників,

контролюють своєчасну
та повну сплату і
перерахування
податкових

надходжень, надають
інформацію у відпо-
відні контролюючі

органи

Податок з доходів фізичних осіб –
роботодавці, нотаріуси тощо

Податок на прибуток підприємств
– резиденти, що виплачують
доходи нерезиденту, суб'єкти

грального бізнесу

ПДВ – продавці товарів, робіт,
послуг

Акцизний збір – підприємства з
іноземною інвестицією, що мають

право на пільги

Податок з реклами – особи, що
здійснюють розміщення та

поширення реклами

Ринковий збір –
адміністрації ринків

Збір за паркування
автотранспорту – підприємства,

що надають послуги з
паркування

Збір у Пенсійний фонд за
операції за відчуженню легкових

автомобілів – органи ДАІ

Пов'язані особи

Юридичні особи Фізичні особи

Фізичні особи, які
здійснюють контроль

Посадові особи
платника

Рис.  1.10. Класифікація осіб, що сприяють сплаті податків та зборів [64]

Рис.  1.11. Класифікація пов'язаних осіб
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Чоловік або дружина кожного з батьків

Фізична особа

Батьки

Чоловік (дружина)

Діти

Чоловік (дружина) кожного з дітей

. . . . . .

. . . . . .

Рис.  1.12. Члени сім'ї фізичної особи,
які відносяться до пов'язаних осіб
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Рис.  1.13. Варіанти пов'язаних юридичних осіб за критерієм
найбільшої частки в уставному фонді

Підприємство А –
13%

Підприємство   Б –
15%

Підприємство В –
10%

ПлатникПідприємство  Г  –
8%

Підприємство Д –
7%

Підприємство Е –
8%

Підприємство  Ж –
13%

Підприємства
З…П – від 2 до

5% кожне

Підприємство А –
13%

Підприємство   Б –
10%

Підприємство В –
10%

ПлатникПідприємство  Г  –
8%

Підприємство Д –
7%

Підприємство Е –
8%

Підприємство  Ж –
13%

Підприємства
З…П – від 2 до

5% кожне
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Рис. 1.14. Складні варіанти зв'язаних юридичних осіб за критерієм
найбільшої частки в уставному фонді зв'язаних між собою засновників

Підприємство А – 13% Підприємство   Б – 15% Підприємство В – 15%

ПлатникПідприємство  Г  –  8% Підприємство Д – 7%

Підприємство Е – 8% Підприємство  Ж – 13% Підприємства З…П –
від 2 до 5% кожне

Підприємство А –  5% Підприємство   Б –  15% Підприємство В – 15%

ПлатникПідприємство  Г  –  8% Підприємство Д – 7%

Підприємство Е – 8% Підприємство  Ж – 12%
Підприємства З…П
– від 2 до 5% кожне

Підприємство А –  13% Підприємство   Б –  15% Підприємство В – 15%

ПлатникПідприємство  Г  –  8% Підприємство Д – 7%

Підприємство Е – 8% Підприємство  Ж – 13%
Підприємства З…П –
від 2 до 5% кожне

ПП Іваненко А. А. ПП Петренко П. П.
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Рис. 1.15. Співвідношення між предметом і об'єктом оподаткування

Рис. 1.16. Види об'єктів оподаткування

Співвідношення предмета й об'єкта оподаткування

предмет оподаткування об'єкт оподаткування

різновид предметів матеріального
світу, з якими законодавство зв'язує
виникнення податкового обов'язку

містить у собі, крім предмета, ще і
зв'язок (визначена дія, правове
відношення, юридичний стан) між

предметом і платником

Співвідносяться як частка і ціле

ОБ'ЄКТИ   ОПОДАТКУВАННЯ

ПРАВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ
РЕЗУЛЬТАТИ

Майнові Немайнові Дія Результат

Право влас-
ності на майно

Право
користування

Реалізація
товарів, робіт
та послуг

Додана
вартість

Операції з цін-
ними паперами Дохід

Ввіз (вивіз) на
територію
держави

Прибуток
Право
на вид

діяльності

Право користу-
ван-ня майном
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Рис. 1.17. Сфера застосування звичайних цін в оподаткуванні

Сфера застосування звичайних цін

Закон України «Про
оподаткування прибутку

підприємств»

Закон України «Про
податок на додану

вартість»

Закон України «Про порядок
погашення зобов'язань платників
перед бюджетами та державними

цільовими фондами»

Виплата винагород або
інших видів заохочень
пов'язаним з таким
платником податку

фізичним чи юридичним
особам

Виплата дивідендів у
формі, відмінній від

грошової (крім  випадку,
коли структура

статутного фонду не
змінюється

Операції з юридичними
особами, які не є

платниками податку на
прибуток або сплачують
податок на прибуток за
іншими, ніж звичайна,

ставками

Визначення вартості
об'єкта лізингу та
загальної суми

лізингових платежів,
за договорами

фінансового лізингу

Операції з безоплатної
передачі товарів

(робіт, послуг)

Передача товарів
(робіт, послуг) у межах
балансу платника

податку для
невиробничого
використання

Передача товарів
(робіт, послуг) особі,

чи суб'єкту
підприємницької
діяльності, який не
зареєстрований як
платник податку

Ліквідація основних
виробничих або

невиробничих фондів
за самостійним

рішенням платника,
безоплатна їх

передача особі, не
зареєстрованій

платником ПДВ, чи
переведення основних

фондів до складу
невиробничих

Продаж або оренда (лізинг)
нерухомого та рухомого майна,
майнових чи немайнових прав
платника податку, активи якого

знаходяться у податковій заставі, без
письмового узгодження з податковим
органом податків дозволяється у

випадку відчуження таких активів за
кошти за їх звичайними цінами

Проведення опису активів при
накладанні адміністративного арешту

Визначення податковим керуючим
складу активів, що підлягають

продажу, виходячи з принципу, що
звичайна (оціночна) вартість таких
активів не перевищує двократного

розміру податкового боргу

У випадку, коли третя особа протягом
одного року до останнього дня

граничного строку погашення суми
непогашеного внаслідок продажу
активів боржника податкового

зобов'язання придбала у боржника
активи за цінами, меншими ніж
звичайні, така особа може бути
визначена відповідальною за

погашення залишкового податкового
боргу (в розмірі різниці між
звичайними цінами та цінами

придбання активів)

Операції зі зв'язаними особами

Товарообмінні (бартерні) операції
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Рис.  1.18. Фактори, що приймаються до уваги
при визначенні ідентичності товарів

Рис.  1.19. Фактори, що приймаються до уваги
при визначенні однорідних товарів

Ідентичні товари

Якість

товари, що мають однакові
характерні для них основні ознаки

Фізичні характеристики, що
не впливають на їх якість та

не мають суттєвого
значення для визначення

ознак товару

Репутація на ринку

ВиробникКраїна походження

Однорідні товари (роботи, послуги)

Якість

товари (роботи, послуги), які не є ідентичними,
мають подібні характеристики і складаються зі
схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати
однакові функції та (або) бути взаємозамінними

Наявність товарного знак

Репутація на ринку

Виробник

Країна походження
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Рис.  1.20. Умови договорів, які враховуються при визначенні звичайної
ціни на основі цін ідентичних або однорідних товарів

Умови договорів, які враховуються при визначенні
звичайної ціни

В інших
випадках

Прилюдне оголошення
умов продажу  товарів

(робіт, послуг)

(ðîá³ò, ïîñëóã) Строки виконання
зобов'язань

Кількість (обсяг)
товарів (обсяг
товарної партії)

Інші об'єктивні
умови, що

можуть вплинути
на ціну

âïëèíóòè íà
ö³íó

Умови платежів,
звичайних для такої

операції

Надбавки і знижки,
пов'язані, зокрема  з:

сезонними та іншими
коливаннями споживчого
попиту на товари (роботи,

послуги)

òî âàðè (ðîáîòè, ïî -
ñëóãè)

втратою товарами якості або
інших властивостей

закінченням (наближенням
дати закінчення) строку
зберігання (придатності,

реалізації)

збутом неліквідних або
низьколіквідних товарів

маркетинговою політикою,
у тому числі при просуванні

товарів (робіт, послуг)
на ринки

наданням дослідних моделей
і зразків товарів з метою
ознайомлення з ними

споживачів

При наявності об'єктивної
цінової інформації

Біржові ціни (біржове
котирування)

Ціни, встановлені на
організованому ринку

цінних паперів
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Рис.  1.21. Визначення звичайної ціни на продукцію природних
монополістів за методом «ціни перепродажу» («наступного продажу»)

Рис. 1.22. Визначення звичайної ціни на продукцію природних
монополістів за методом «витрати плюс» (витратний метод)

Звичайна
ціна = 

ціна, за якою такі
товари (роботи,

послуги)
перепродаються
їх покупцем у
разі наступного

продажу

– 

фактичні
витрати,

понесені цим
покупцем під час

продажу та
просування на
ринок цих
товарів

– 

звичайний для
даного виду
діяльності
прибуток
покупця

Визначаються із застосуванням
звичайних цін

Звичайна
ціна = 

сума фактичних витрат на
виробництво (придбання)
та (або) продаж товарів,
їх транспортування,

зберігання, страхування
або інші подібні витрати

– 

звичайний для
даного виду
діяльності
прибуток
виробника

Визначаються із застосуванням
звичайних цін
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Рис. 1.23. Класифікація ставок податків і зборів
Таблиця 1.3

Величини індексів інфляції за період з 1998 по 2004 рік

ьцясіМ
яцясімогоьндерепопїіцялфніускедніодхактосдівУ

:хакороп

8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

ьнечіС 3,101 5,101 6,401 5,101 0,101 5,101 4,101

йитюЛ 2,001 0,101 3,301 6,001 6,89 1,101 4,001

ьнезереБ 2,001 0,101 0,201 6,001 3,99 1,101 4,001

ьнетівK 3,101 3,201 7,101 5,101 4,101 7,001 7,001

ьневарТ 0,001 4,201 1,201 4,001 7,99 0,001 7,001

ьневреЧ 0,001 1,001 7,301 6,001 2,89 1,001 0,001

ьнепиЛ 1,99 0,99 9,99 3,89 5,89 9,99

ьнепреС 2,001 0,101 0,001 8,99 8,99 3,89

ьнесереВ 8,301 4,101 6,201 4,001 2,001 6,001

ьнетвоЖ 2,601 1,101 4,101 2,001 7,001 3,101

дапотсиЛ 0,301 9,201 4,001 5,001 7,001 9,101

ьнедурГ 3,301 1,401 6,101 6,101 4,101 5,101

кіразогоьсВ 0,021 2,911 8,521 1,601 4,99 2,801

яннатсорзпметйинчясімоьндереС 6,101 5,101 9,101 5,001 9,99 7,001

яннатсорзпметйинчіроьндереС 6,011 7,221 2,821 0,211 8,001 2,501

єдині

Податкові ставки

В залежності від
рівня податкового

тиску

В залежності
від способу
встановлення

В залежності від
характеру зв'язку з

об'єктом оподаткування

базові
знижені
підвищені

специфічні
(тверді,

фіксовані)

пропорційні
прогресивні
регресивні

диферен-
ційовані

відносні

кратні

адвалерні
(процентні)

змішані
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Рис. 1.24. Класифікація методів оподаткування
за характером податкових ставок [64]

Методи оподаткування

Рівне оподаткування –
рівна сума податку
встановлюється для
кожного платника

Пропорційне оподаткування –
встановлюється стабільна

процентна ставка незалежно
від кількісної величини бази

оподаткування

Регресивне оподаткування –
зі збільшенням розміру

податкової бази ставка податку
знижується

Змішане оподаткування –
передбачає сполучення елементів
різних методів оподаткування для
окремих об'єктів або елементів

податкової бази

Прогресивне оподаткування –
зі збільшенням розміру бази

оподатковування ставка податку
збільшується

Проста порозрядна
прогресія – для

загального розміру
податкової бази

встановлюються ступіні
(розряди), і для кожного
розряду встановлюється

оклад в абсолютній
величині

Проста відносна прогресія –
для загального розміру подат-

кової бази встановлюються ступіні
(розряди), і для кожного розряду –

різні ставки (як тверді, так і
процентні), застосовувані до всієї
бази оподаткування в залежності

від її загального розміру

Складна прогресія – кожен
розряд обкладається окремо по
своїй ставці, що не залежить

від загального розміру
податкової бази

Схована прогресія передбачає
використання системи пільг для

відповідних розрядів податкової бази
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Рис. 1.25.  Методи податкового обліку

Рис.  1.26.  Класифікація пільг за формами їх надання

Форми надання податкових пільг

звільнення від оподатку-
вання окремих осіб або
категорій платників

податків

встановлення мінімуму
бази оподаткування, що не

оподатковується

зменшення об'єкта
оподаткування

встановлення максимуму
бази оподаткування, що не

оподатковується

спеціальні податкові пільги
(перенесення терміну

сплати податку на більш
пізній період (відстрочка);
сплату податку частинами

(розстрочка податкових
зобов'язань); застосування

спеціальних методів
податкового обліку для
окремих господарських
операцій; збільшення
податкового (звітного)
періоду для окремих
категорій платників

зменшення обчисленої
суми податку (застосу-

вання податкового кредиту)

зменшення податкових
ставок

Методи податкового обліку

«За нарахуванням»  –  окремі
складові податкових зобов'язань
змінюються в тому податковому

періоді, в якому був
відвантажений (оприбуткований)
товар, надані (отримані) послуги
або результати робіт незалежно

від їх оплати

«Касовий» метод – окремі
складові податкових зобов'язань
змінюються в тому податковому
періоді, коли кошти в оплату

товарів (робіт, послуг) списані з
рахунку платника (зараховані на

рахунок) або видані з каси
підприємства (надійшли до каси)

«За першою з подій» – окремі складові
податкових зобов'язань змінюються в
тому податковому періоді, в якому

сталася перша з подій: відвантаження
(оприбуткування) товарів або
отримання (оплата) коштів

«За останньою з подій»
(за двома подіями) – окремі складові
податкових зобов'язань змінюються в
тому податковому періоді, в якому

сталася заключна подія
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Податкова
пільга

Суб'єкт податку Об'єкт податку Податкова база

Податковий
період

Ставка
податку

Порядок
сплати

Податковий
оклад

Метод податкового
обліку

Рис. 1.27.  Зв'язок пільги з іншими елементами податку

1.3. Класифікація податків

Рис. 1.28. Форми, методи та способи обчислення та справляння податків

Методи

Обчислення та справляння податків

Форми Способи справляння

Шедулярна,
полягає в

розмежуванні
об'єкта опо-
даткування на
складові час-
тини (шедули)
в залежності
від  джерела
отримання
доходу з
окремим

оподаткуван-
ням кожної з
цих частин

Глобальна –
податок

справляється
за сукупним
доходом

незалежно від
джерела його
отримання

Кумулятивний –
обчислення
податку

здійснюється
наростаючим
підсумком з
початку

податкового
(звітного) року

Некумулятивний
(дискретний) –
обчислення та
сплата податку
здійснюються за
кожним пері-
одом окремо,
без врахування
особливостей
визначення

об'єктів оподат-
кування попе-
редніх податко-
вих періодів

Кадастровий, який базується
на списку осіб, які підлягають
оподаткуванню або реєстру
відомостей про оцінку та

прибутковість об'єктів прямого
оподаткування

Утримання податку до або в
момент отримання власником

доходу (у джерела)

Справляння податку після
отримання власником доходу

на основі декларації

Вилучення податків в момент
витрачання доходів

Вилучення в процесі
споживання та використання

майна
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Рис.  1.29. Класифікація податків

Класифікація податків

За суб'єктом
оподат-
кування

з фізичних
осіб
з юридичних
осіб

За джерелом
сплати

За рівнем
державних
структур, що
впроваджують

податки

За способом
встановлення
податкових
зобов'язань

За еконо-
мічним
змістом

об'єкта опо-
даткування

За методом
встановлення

ставок

За формою
оподат-
кування

За сферою
використання
податкових
надходжень

За повнотою
прав викорис-

тання
податкових
надходжень

загально-
    державні
місцеві

загального
призначення
спеціальні
змішані

розкладні
окладні

прямі
непрямі

власні
(закріплені)
регулюючі
(частковий
розподіл між
бюджетами
різних рівнів)

дохід
виручка від
продажу
фінансовий
результат
виробничі
витрати
заробітна плата

на доходи
майнові
ресурсні  або
рентного
характеру
на спожи-

    вання

регресивні
прогресивні
пропорційні
(лінійні,
ступінчаті)
тверді (в абсо-

    лютних сумах)
кратні суми

    (в неоподат-
    ковуваних
мінімумах
доходів
громадян)

За формою
сплати

готівкові
безготівкові

За способом
справляння

кадастрові
за деклара-

    цією
що утриму-

    ються у
джерела
виплати

За
періодичністю

сплати
регулярні
разові
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Рис. 1.30. Способи розмежування прямих та непрямих податків

Рис.  1.31. Класифікація непрямих податків [49]

Способи розмежування прямих та непрямих податків

прямі податки непрямі податки

ознака сплати

Сплачує та несе одна
особа

Сплачує одна особа,
а несе – інша

участь в утворенні ціни

Включається в ціну на
стадії виробництва

Включається в ціну на
стадії реалізації

способи стягнення

За декларацією, за
кадастрами За тарифами

джерело сплати

Дохід, майно Витрати та споживання
товарів та послуг

Непрямі податки

Фіскальні монополії Акцизи Мито

з продажу

специфічні універсальні

для окремих
груп товарів

з обороту

на додану вартість
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Непрямі податки

Переваги

Відсутність безпосередньої
залежності від доходів

платників та їх регресивний
характер, що обумовлює

соціальну несправедливість
непрямого оподаткування

Недоліки

Відносно невелика тривалість
податкового періоду, що

змушує платників резервувати
обігові кошти для своєчасної

сплати податку

Непрямі податки є джерелом
інфляційних процесів

внаслідок їх прямого впливу
на ціни

Обмежені можливості їх
використання для

стимулювання виробництва

Відносна стабільність
податкових надходжень
(порівняно з прямими

податками), що уявляється
особливо важливим у
нестабільній економіці

Вирівнювання
міжрегіонального розподілу
доходів внаслідок практично
рівномірного територіального

розподілу споживання

Швидкість і регулярність
надходжень до бюджету

Залежність зростання
бюджетних надходжень від
зростання населення та

підвищення його добробуту

Можливість ефективного
регулювання споживчого

попиту та непрямого впливу на
виробництво відповідних

товарів

Прозорість механізму
визначення податкових

зобов'язань, легкість контролю

Непрямі податки мають
переважно фіскальну

спрямованість

Рис. 1.32. Переваги та недоліки непрямих податків
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Таблиця 1.4
Взаємозв'язок частки непрямих податків у загальних податкових

надхо'дженнях та розмірів ВВП на душу населення [59]

Рис.  1.33.  Переваги та недоліки прямого оподаткування

ушуданПНВгясбО
)АШС.лод(яннелесан

ощ,нїаркьтсікьліK
упургвінечюлкв

яннавижопсанвіктадопхимярпенактсаЧ
хяннеждохданхивоктадопхиньлагазв

ясьтюавивзорощ,инїарK

ечжині001 02 86

002–101 11 46

005–102 91 46

058–105 9 05

)058ещив(инїаркіненивзоР 51 23

Прямі податки

Переваги

Потребують достатньо складного
механізму бухгалтерського обліку
об'єкта оподаткування та чіткого

визначення складу доходів

Недоліки

Ефективність застосування
прямого оподаткування залежить
від рівня розвитку конкурентного

середовища

Справляння прямих податків по-
требує високого рівня контролю,
та відповідного апарату для запо-
бігання приховуванню доходів

Отримання прибутку в ринкових
умовах не є гарантованим, тому

податкові надходження від
прямих податків залежать від

кон'юнктури ринку

Прямі податки розподіляють
податковий тягар таким чином,
що той, хто має високі доходи,
сплачує в бюджет більші суми,

порівняно з тими, хто має
нижчі доходи

Застосування прямих податків
дає змогу встановити пряму за-
лежність між доходами платника
та його податковими платежами
в бюджет, що дозволяє реалізу-
вати принцип справедливості
оподаткування за допомогою
застосування прогресивних

податкових шкал

Пряме оподаткування дає можли-
вість державі безпосередньо
впливати на інвестиційну

активність, накопичення капіталу,
ділову активність продавців та

виробників товарів (робіт, послуг)
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2. ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ
І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

2.1. Податкові відносини

Рис.  2.1. Схема розподільних відносин

Національний дохід

розподіл

Заробітна плата

Вартість Частина вартості
необхідного додаткового
продукту продукту

для сплати
податків
з населення

Прибуток

Вартість додаткового
продукту

перерозподіл

Заробітна плата

Вартість
необхідного
продукту без
податків

Чистий прибуток

Вартість  додаткового
продукту без податків

Податки

Частина вартості необхідного
продукту для відтворення робочої
сили (внески на соціальне
страхування).
Частина вартості додаткового
продукту (прямі та непрямі
податки з фізичних осіб).
Частина вартості додаткового
продукту (внески на соціальне
страхування за рахунок
підприємств).
Частина вартості додаткового
продукту (сплата податків
підприємствами).



37

2. ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Ри
с.

 2
.2

. П
од

ат
ки

 в
 р

оз
по

ді
лі

 і 
пе

ре
ро

зп
од

іл
і в

ал
ов

ог
о 

вн
ут

рі
ш

нь
ог

о 
пр

од
ук

ту
 [

61
]

В
Н
УТ

РІ
Ш
Н
ІЙ

 В
АЛ

О
В
И
Й

 П
РО

ДУ
КТ

М
ат
ер
іа
ль
ні

 в
ит
ра
ти

м
ін
ус

С
  Ф

  Е
  Р

  А
   

   
   

  В
  И

  Р
  О

  Б
  Н

  И
  Ц

  Т
  В

  А

С
  Ф

  Е
  Р

  А
   

   
   

  Р
  О

  З
  П

  О
  Д

  І
  Л

  У

П
ер
ви
нн
і д
ох
од
и

ф
із
ич
ни
х 
ос
іб

 (о
пл
ат
а

пр
ац
і з

 в
ід
ра
ху
ва
нн
ям

и)

П
од
ат
ки

 н
а 
ст
ад
ії 
ут
во
ре
нн
я 
ВВ

П

П
Д
В

А
кц
из
и,

 м
ит
о

Ін
ш
і н
еп
ря
м
і п
од
ат
ки

С
  Ф

  Е
  Р

  А
   

   
   

  П
  Е

  Р
  Е

  Р
  О

  З
  П

  О
  Д

  І
  Л

  

П
ер
ви
нн
ий

 р
оз
по
ді
л

до
хо
ді
в

Б
Ю
ДЖ

ЕТ

П
О
ЗА

Б
Ю
ДЖ

ЕТ
Н
І Ф

О
Н
ДИ

П
од
ат
ки

П
од
ат
ки

Кі
нц
ев
і д
ох
од
и

ф
із
ич
ни
х 
ос
іб

Зб
ор
и

Зб
о

Д
ив
ід
ен
ди

, п
ро
це
нт
и,

 м
ат
ер
іа
ль
на

до
по
м
ог
а 
та

 ін
.

П
ер
ви
нн
і д
ох
од
и

ю
ри
ди
чн
их

 о
сі
б

У

П
ер
ви
нн
ий

 р
оз
по
ді
л

до
хо
ді
в

ор
и

Ч
ис
ти
й 
пр
иб
ут
ок

ор
га
ні
за
ці
ї



38

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис. 2.3. Крива Лоренца

Рис. 2.4.  Крива Лаффера. Форма 1
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Рис.  2.6. Учасники податкових відносин

Учасники податкових відносин

держава

податкові органи

платники

утворює та приймає податкове
законодавство

контролюють виконання
податкового законодавства

виконують визначенні податковим
законодавством зобов'язання  та

несуть відповідальність
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2.2.  Принципи оподаткування

Рис.  2.7.  Класифікація принципів оподаткування [53]

Рис.  2.8.  Основні принципи побудови податкової системи

Принципи побудови податкової системи

Єдності, або єди-
ної законодавчої та

нормативно-
правової бази

Раціональності та
оптимальності по-
даткової системи

Стабільності
податкового
законодавства

Організаційно-пра-
вової побудови та
організації подат-
кової системи

Максимальної
ефективності

податкової системи

Єдиноначальності
та централізації
управління подат-
ковою системою

Цільового надходження податків у відповідні бюджети

Принципи оподаткування

Принцип – вихідне
положення теорії податків
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для прийняття подат-
кового закону в країні
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Рис.  2.9. Система принципів оподаткування

Система принципів
оподаткування

ОрганізаційніЕкономічні

Принцип
економічності

Принцип ней-
тральності (рівного

податкового
тягаря)

Принцип
господарської
незалежності

Принцип
урахування
інтересів

Принцип
справедливості

Принцип
домірності Принцип

множинності
податків

Принцип
стабільності
податкової
системи

Принцип
вичерпного
переліку
податків

Принцип
рухомості

(динамічності)
оподаткування

Принцип єдності
податкової
системи

Юридичні

Принцип
установлення

податків законами
Принцип
пріоритету
податкового

законодавства над
неподатковим

Принцип
сполучення

інтересів держави
і суб'єктів
податкових
відносин

Принцип
законодавчого
врегулювання
найважливіших

елементів податку

Принцип запере-
чення зворотної
сили податкового

закону
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Рис.  2.10. Принципи, сформульовані в Законі  України
«Про систему оподаткування»

Принципи побудови системи оподаткування

обов'язковість – впровадження норм щодо сплати податків і зборів, визначених на
підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний період, та встанов-
лення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства

рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних осіб у певній
частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні
прибутки і пропорційно більших податків і зборів  – на більші доходи

рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпе-
чення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб,
включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів

соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованого
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого
і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи

стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їх
ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року
економічна обґрунтованість – встановлення податків і зборів (обов'язкових плате-
жів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливо-
стей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його
доходами
рівномірність сплати – встановлення строків сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до
бюджету для фінансування витрат
компетенція – встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів),
а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподатку-
вання виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Респуб-
ліки Крим і сільськими, селищними, міськими радами

єдиний підхід – забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з
обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта
оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов'язкового платежу), податкового
періоду, ставок податку і збору (обов'язкового платежу), строків та порядку сплати
податку, підстав для надання податкових пільг

стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва,
виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продук-
ції; підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності – введення
пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва

доступність – забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для
платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
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2.3. Система оподаткування
Таблиця 2.1

Визначення  терміна  «система оподаткування»

Рис. 2.11. Встановлені законодавством гарантії стабільності
податкової системи
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Встановлені Законом України «Про систему оподаткування» [14] гарантії
стабільності податкового законодавства

вносяться до законів
України про оподаткуван-ня
не пізніше, ніж за шість
місяців до початку нового

бюджетного року

Зміни і доповнення до законів України про
оподаткування стосовно надання пільг,

зміни податків, зборів (обов'язко-
вих платежів), механізму їх сплати

набирають
чинності з
початку но-
вого бюдже-
тного року

Це правило не застосовується у випадках
зменшення розміру ставок податків, зборів

(обов'язкових платежів) або скасування пільг
з оподаткування та інших правил, які

призводять до порушення правил конкуренції
та створення податкових переваг окремим
суб'єктам підприємницької діяльності або

фізичним особам

Ставки по-
датків і збо-
рів не зміню-
ються протя-
гом бюджет-
ного року за
винятком

випадків, по-
в'язаних із
застосуван-
ням анти-

демпінгових,
компенса-
ційних і спе-
ціальних
заходів

відповідно
до законів
України

Зміна пода-
ткових ста-
вок і меха-
нізм справ-
ляння пода-
тків і зборів
(обов'язко-
вих плате-
жів) не мо-
жуть запро-
ваджуватися
Законом

України про
Державний
бюджет
України

на відповід-
ний рік
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Рис. 2.12. Порядок встановлення та скасування
податків і зборів в Україні

Вимоги до встановлення і скасування податків і зборів
та їх окремих елементів

Встановлення і скасування
податків і зборів, а також пільг з

оподаткування

Ставки, механізм
справляння податків і
зборів (обов'язкових

платежів) і пільги щодо
оподаткування

за винятком

здійснюється Верховною Радою
України, Верховною Радою АР
Крим і сільськими, селищними,

міськими радами

Верховна Рада АР Крим і
сільські, селищні, міські ради

можуть встановлювати
додаткові пільги щодо

оподаткування у межах сум, що
надходять до їх бюджетів

не можуть
встановлюватися або
змінюватися іншими
законами України,
крім законів про
оподаткування

особливих видів
мита

справляються на
підставі рішень
про застосу-

вання
антидемпінго-
вих, компенса-
ційних і спеці-
альних заходів,

прийнятих
відповідно до
законів України

збору у вигляді цільової
надбавки до діючого

тарифу на електричну та
теплову енергію

розмір та механізм
справляння збору
встановлюються

Кабінетом Міністрів
України разом з
Національною

комісією регулювання
електроенергетики

України

встановлення і
скасування збору,
розмір та механізм

справляння цього збору
здійснюються

відповідно до Закону
України «Про Фонд
гарантування вкладів

фізичних осіб»
адміністративною
радою Фонду

спеціального збору до
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

Будь-які
податки і
збори, які
запрова-
джуються
законами
України,

мають бути
включені до

Закону
України

«Про
систему
оподатку-
вання» [14]



46

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис.  2.13. Обов'язки фінансових установ та платників у зв'язку
з веденням обліку платників в органах податкової служби

Обов'язки у зв'язку з веденням обліку платників в органах
податкової служби

Суб'єкти
підприємницької

діяльності

Фінансові установи

відкривають рахунки платникам податків і зборів
лише за умови пред'явлення ними документа, що
підтверджує взяття їх на облік в органі державної

податкової служби подають особисто
або надсилають

(з повідомленням
про вручення) на
адресу відповід-
ного органу дер-
жавної податкової
служби, в якому

вони обліковується
як платники

податків і зборів
повідомлення про
відкриття або

закриття рахунків у
фінансових
установах

надсилають повідомлення про закриття рахунку
платника податків і зборів – юридичної особи чи

фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності
до органу державної податкової служби, в якому

обліковується платник податків

починають видаткові операції за рахунком платника
податків – суб'єкта підприємницької діяльності (крім
банку) з дати отримання фінансовою установою до-
кументально підтвердженого повідомлення органу
державної податкової служби про взяття рахунку на

облік в органах державної податкової служби

Рис. 2.14. Загальнодержавні податки і збори, що встановлюються
Верховною Радою АР Крим на території республіки в межах граничних

розмірів ставок, визначених законами України

Податки і збори, що встановлюються на території Автономної Республіки Крим
Верховною Радою АР Крим  в межах граничних розмірів ставок, визначених

законами України

податок на нерухоме майно
(нерухомість)

збір за спеціальне
використання природних

ресурсів
плата (податок) за землю

збір за забруднення
навколишнього

природного середовища

податок з власників
транспортних засобів та
інших самохідних машин і

механізмів

податок на промисел
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Рис. 2.15. Обов'язки  та відповідальність фінансових установ
у відносинах з податковими органами та платниками податків

Керівник та інші посадові особи фінансових установ
притягаються до відповідальності відповідно до закону за:

Фінансові установи зобов’язані

подавати органам державної
податкової служби на їх письмовий
запит відомості про наявність і рух
коштів на поточних та вкладних
(депозитних) рахунках платників
податків – клієнтів цих установ у
порядку, встановленому законом

виконувати доручення
платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) на
перерахування податків і
зборів (обов'язкових

платежів) до бюджетів у
встановлений законом

термін

невиконання вимог
щодо подання вста-
новлених законом
відомостей органам
державної податкової

служби, а також
щодо виконання

доручень платників
на  перерахування
податків і зборів

неподання органам
державної податкової
служби повідомлень
про закриття рахунків
платників податків і
зборів (обов'язкових
платежів) – юридич-
них і фізичних осіб –
суб'єктів підприєм-
ницької діяльності

здійснення видаткових
операцій за рахунком
платника податків –

суб'єкта підприємницької
діяльності (крім банку) до
отримання документально
підтвердженого повідом-
лення органу державної

податкової служби
про взяття такого рахунку

на облік

Рис. 2.16. Повноваження сільських, селищних, міських рад
щодо місцевих податків і зборів

Конкретні місцеві податки і
збори, що справляються на

відповідній території

Сільські, селищні, міські ради встановлюють:

механізм  їх
справляння

порядок їх
сплати

відповідно до
переліку

в межах граничних
розмірів ставок

установлених законами
України
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Рис. 2.17. Права та обов'язки платників податків в Україні [49]

Допускати посадових осіб дер-
жавних органів до обстеження
приміщень, що використову-

ються для одержання доходів чи
пов'язані з утриманням об'єктів

оподаткування, а також для пере-
вірок з питань обчислення та

сплати податків і зборі

Керівники й відповідні посадові
особи юридичних осіб під час
перевірки що проводиться
державними податковими
органами, зобов'язані

Підписати акт
про проведення

перевірки

Для юридичної
особи

Для фізичної
особи

зі сплатою
податку, або
збору його

скасуванням,
або списанням
податкової

заборгованості

Зі сплатою
податку та

збору або його
скасуванням, а
також у разі

смерті
платника

Давати пояснення з
питань оподаткування

у випадках,
передбачених
законами

Виконувати вимоги дер-
жавних податкових орга-
нів щодо усунення вияв-
лених порушень законів

про оподаткування

Права та обов'язки платників і зборів
(обов'язкових платежів)

Права

Подавати державним податковим
органам, документи, що під-

тверджують право на пільги що-
до оподаткування в порядку,

встановленому законами України

Обов'язки

Вести бухгалтерський облік, скла-
дати звітність про фінансово-
господарську діяльність і забез-
печувати її зберігання протягом
термінів, встановлених законами

Подавати до державних подат-
кових органів відповідно до зако-
нів декларації, бухгалтерську
звітність та інші документи й

відомості, пов'язані з обчислен-
ням і сплатою податків і зборів

Сплачувати належні суми
податків і зборів у встановлені

законами терміни

Одержувати та ознайомлюватися
з актами перевірок, проведених

державними податковими
органами

Оскаржувати у встановленому
порядку рішення державних
податкових органів та дії їх

посадових осіб

Припиняється
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Рис.  2.18. Перелік загальнодержавних податків і зборів в Україні

Загальнодержавні податки і збори в Україні

Податок на додану
вартість

Акцизний збір Податки і збори,
які передбачені си-
стемою оподат-
кування, але не
застосовуються

Податок на прибуток
підприємств, у тому
числі дивіденди, що
сплачуються до

бюджету державними
некорпоратизова-

ними, казенними або
комунальними
підприємствами

Мито

Податок на доходи
фізичних осіб

Державне мито

Податок на
нерухоме майно

(нерухомість)

Податок з власників
транспортних засо-
бів та інших само-
хідних машин і
механізмів

Рентні платежі

Податок на промисел

Гербовий збір

Збір за забруднення
навколишнього при-
родного середовища

Збір за спеціальне
використання

природних ресурсів

Збір за геологорозві-
дувальні роботи,

виконані за рахунок
Державного бюджету

Збір до Фонду для
здійснення заходів
щодо ліквідації
наслідків Чорно-
бильської ката-
строфи та соці-
ального захисту

населення

Збір на обов'язкове
державне пенсійне

страхування

Плата за торговий
патент на деякі види
підприємницької

діяльності

Збір до Держав-
ного інноваційного

фонду

фіксований сільсько-
господарський

податок
Збір на розвиток ви-
ноградарства, садів-
ництва і хмелярства

Єдиний збір, що
справляється у пунк-
тах пропуску через
державний кордон

України

Збір за використання
радіочастотного
ресурсу України

Збір у вигляді
цільової надбавки до
діючого тарифу на
електричну та
теплову енергію

Збори до Фонду
гарантування вкладів

фізичних осіб

Збір за проведення
гастрольних заходів
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Рис.  2.19.  Місцеві податки і збори, що справляються в Україні

Місцеві

Комунальний
податок*

Податок з
реклами

Ринковий збір*

податки збори

Курортний збір

Збір за видачу ор-
дера на квартиру*

Збір за
припаркування
автотранспорту*

Збір за виграш на
бігах на іподромі

Збір за участь у
бігах на іподромі

Збір з осіб, які
беруть участь у грі
на тоталізаторі на

іподромі

Збір за право
використання

місцевої символіки

Збір за право
проведення кіно-
і телезйомок

Збір за видачу доз-
волу на розміщен-
ня об'єктів торгівлі
та сфери послуг*

Збір за проведення
місцевого аукціону,
конкурсного роз-
продажу і лотерей

Збір з власників
собак*

Ïðèì³òêà: * – ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³ çáîðè, ÿê³ º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ âñòàíîâëåí-
íÿ ñ³ëüñüêèìè, ñåëèùíèìè òà ì³ñüêèìè ðàäàìè çà íàÿâíîñò³ îá'ºêò³â îïîäàòêó-
âàííÿ àáî óìîâ, ç ÿêèìè ïîâ'ÿçàíå çàïðîâàäæåííÿ öèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â.

Рис. 2.20. Показники якості податкової системи

Показники якості податкової системи

Показники раціональності

Кількість платників податків
(або громадян) в розрахунку

на одного податківця

Загальна кількість податківців

Коефіцієнт стабільності
податкової системи

Загальна кількість податків і
зборів в системі оподаткування

Коефіцієнт збирання податків
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Рис. 2.21. Формула для розрахунку сукупного податкового навантаження

Рис. 2.22. Оцінка еластичності податкової системи

Сукупне податкове
навантаження =

Сукупні податкові платежі

Валовий національний
продукт

Коефіцієнт еластич-
ності податкової

системи
=

Відносна зміна сукуп-
них податкових
надходжень

Відносна зміна вало-
вого внутріш-
нього продукту

× 100

Рис. 2.23. Інтерпретація коефіцієнта еластичності податкової системи

Ke < 1

Коефіцієнт еластичності податкової системи
Показує, на скільки відсотків зміняться податкові
надходження при зміні валового внутрішнього
продукту (національного або регіонального

продукту) на 1%

Ke > 1
Податкові надходження

зростають більш високими
темпами, ніж валовий
внутрішній продукт.

Питома вага податків в
сумі ВВП збільшується

Податкові надходження
зростають менш високими
темпами, ніж валовий

внутрішній продукт. Питома
вага податків в сумі ВВП

зменшується
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Рис.  2.24. Формула для розрахунку коефіцієнту стабільності
податкової системи

Рис.  2.25. Формула для розрахунку коефіцієнту збираності податків

Коефіцієнт збираності
податків =

Сума податків, що реально
збирається, яка поступає у

відповідний бюджет протягом
визначеного періоду

Планова або розрахункова сума
податкових надходжень у
відповідний бюджет за
аналогічний період

Коефіцієнт стабільності
податкової системи =

Дохід або матеріальне становище
платника після внесення змін в

податкове законодавство

Дохід або матеріальне становище
платника до внесення змін в
податкового законодавство
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3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

3.1. Загальна характеристика

Податок
на додану вартість

за декларацією

За формою
оподаткування

За сферою викорис-
тання податкових

надходжень

За способом
встановлення ПЗ

За економічним
змістом об'єкта
оподаткування

на споживання

За способом
стягнення

окладний

загального
призначення

непрямий
податок

За суб'єктами
оподаткування

змішаний (юридичні та
фізичні особи)

За джерелом
сплати

виручка від реалізації

За рівнем дер-
жавних структур,
що впроваджу-
ють податки

загально-
державний

За повнотою прав
використання подат-
кових надходжень

За методом
встановлення

ставок

пропорційний закріплений

Рис.  3.1. Класифікаційні ознаки податку на додану вартість
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Рис. 3.2. Загальна характеристика ПДВ

Рис.  3.3. Визначення категорії «особи» для цілей ПДВ

Особа – будь-яка з осіб,  незалежно від того, чи є вона резидентом чи ні

суб'єкт підприємниць-
кої діяльності, в тому
числі підприємство з
іноземними інвестиці-
ями незалежно від
форми та часу вне-
сення цих інвестицій

Інша
юридична

особа, що не є
суб'єктом

підприємниць-
кої діяльності

фізична особа (громадянин, іно-
земний громадянин та особа без
громадянства), яка здійснює ді-
яльність, віднесену до підприєм-
ницької згідно із законодавством,
або ввозить (пересилає) товари
на митну територію України

Податок
на додану вартість

виручка від
реалізації

Метод податкового
обліку

Об'єкт оподаткуванняПодаткова  база Вид податкових
ставок

адвалорні

Податковий
період

місяць, квартал

операції з поставки та
ввезення товарів

(робіт, послуг)

переважно «за
першою з подій»

Платники

особи, що здійснюють
продаж товарів (робіт,
послуг), імпорт, експорт

Джерело
сплати

виручка від реалізації

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня
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Рис.  3.4. Схема формування ціни товару
 та податкових зобов'язань з ПДВ

Витрати на
виробництво товару

(роботи, послуги)

Прибуток виробника

Ціна
вироб-
ництва

Витрати роздрібної
торгівлі

Прибуток роздрібної
торгівлі

ПДВ

Отпускна
ціна

Ціна
реалізації в
оптовій
торгівлі

Ціна
реалізації в
роздрібній
торгівлі

Перерахування ПДВ до бюджету

Акцизний збір

ПДВ

Витрати оптової
торгівлі

Прибуток оптової
торгівлі

ПДВ
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Рис. 3.5. Взаємозв'язок податку на прибуток підприємств і ПДВ

Взаємозв'язок податку
на прибуток підприємств і ПДВ

Валовий дохід
Податкове

зобов'язання з ПДВ

Валові витрати на
товари (роботи,
послуги); аморти-

зація основних фондів
і нематеріальних

активів

Податковий кредит
з ПДВ

Прибуток, що
оподатковується

Сума податку на
додану вартість
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Рис.  3.6.  Способи  обчислення ПДВ, що використовуються
в світовій практиці [49]

ПДВ = С х (В + МЗ),
де  В – виручка від реалізації;
МВ – матеріальні витрати

ПДВ = С х (П + ЗП),
де С – ставка податку; П – прибуток;

ЗП – заробітна плата

Прямий
адитивний

(бухгалтерський)

Непрямий
адитивний

Прямого
вирахування

Непрямого
вирахування
(розрахунків-

фактур)

ПДВ = С х П + С х ЗП

ПДВ = С х В – С х МЗ

С
по

со
би

 о
бч

ис
ле

нн
я 
П
ДВ
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3.2. Суб'єкти оподаткування

Рис.  3.7. Платники ПДВ

Платники податку

Особа, обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт,
послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти

календарних місяців перевищував 3600 НМДГ

Особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію
України або отримує від нерезидента роботи (послуги) для їх
використання або споживання на митній території України

Особа, яка здійснює на митній
території України підприєм-
ницьку діяльність з торгівлі за
готівкові кошти незалежно від

обсягів поставки

Особа, яка ввозить (переси-
лає) товари на митну терито-
рію України або отримує від
нерезидента роботи (послуги)

для їх використання або
споживання на митній
території України

за винятком фізичних осіб, які
здійснюють торгівлю на умо-
вах сплати ринкового збору в
порядку, встановленому

законодавством

за винятком фізичних осіб, не
зареєстрованих як платники по-
датку, в разі коли такі фізичні
особи ввозять (пересилають)
товари (предмети) в обсягах,
що не підлягають оподатку-

ванню згідно з законодавством

Особа, яка на митній території України надає послуги, пов'язані з
транзитом пасажирів або вантажів через митну територію України

Особа, яка надає послуги зв'язку і здійснює консолідований облік
доходів та витрат, пов'язаних з наданням таких послуг та
отриманих (понесених) іншими особами, що знаходяться

у підпорядкуванні такої особи

Особа, відповідальна за внесення податку до бюджету по
об'єктах оподаткування на залізничному транспорті, визначена

у порядку, встановленому КМУ

Особа, яка веде облік результатів виконання договорів про
спільну діяльність відповідно до законодавства
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Рис.  3.8. Терміни подання заяви для реєстрації особи платником ПДВ

Рис.  3.9. Порядок видання, застосування та анулювання
Свідоцтва платника ПДВ

Особи, що підпадають під визначення платників
податку згідно з статтею 2 цього Закону, зобов'я-
зані зареєструватися як платники податку в органі
державної податкової служби за місцем їх знаход-
ження шляхом подання заяви за встановленою

ДПАУ формою

у зв'язку з досягненням
граничного обсягу
оподатковуваних

операцій (3600 НМДГ)

у випадку, коли обсяг
оподатковуваних опе-
рацій менше, ніж 3600
НМДГ, особа може
зареєструватися

платником ПДВ, якщо
вона вважає це за

доцільне
у зв'язку зі здійснен-

ням операцій з постав-
ки товарів (робіт,
послуг) за готівку

не пізніше ніж за
десять календарних
днів до початку здій-
снення підприєм-

ницької діяльності з
торгівлі за готівку

термін подання
заяви визнача-
ється платником

самостійно

не пізніше двадцятого
календарного дня, що

настає за останнім днем
дванадцятимісячного

періоду

Терміни подання заяви про реєстрацію платником ПДВ

Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ

видається
після вне-
сення осо-
би в Реєстр
платників

діє до дати його
анулювання,
яке відбува-
ється у випад-
ках, якщо:

зареєстрована протягом 24 поточних
календарних місяців, у зв'язку з

перевищенням мінімального обсягу
оподатковуваних операцій особа мала за
останні 12 поточних календарних місяців
оподатковувані обсяги поставки товарів

(робіт, послуг) менші, ніж 3600 НМДГ

зареєстрована в якості
платника податку
особа припиняє
діяльність згідно з
рішенням про

ліквідацію такого
платника податку

копії свідоцтва, засвідчені органом
ДПС, мають бути розміщені на
доступних для огляду місцях у

приміщенні платника податку та в
усіх його відокремлених підрозділах
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Таблиця 3.1
Санкції в зв’язку з несвоєчасною реєстрацією платником ПДВ

яннешуропдиВ їіцкнасрімзоР

енела,їіцартсєерєагялдіпощ,абосО
�тадопоалавюнсйідзен,ясалавуртсєераз

яннечніказялсіпйіцарепохинавувок
ялдогонелвонатсв,укортсогончинарг

ВДПакинталпкяибосоїіцартсєер

ГМДН02

,унімретогончинаргіннечніказопабосО
�талпкяїіцартсєерялдогонелвонатсв

інавувоктадопоалавюнсйідз,акин
ВДПяннавухаранзебїіцарепо

�тадоподяннечюлкваварпзебГМДН02
,ВДПогонечалпсмусутидеркоговок

овоктадод–юоквітогхакнухарзорирпа
ливарпяннешуропазїіцкнасівоснаніф
огокатвітатьлузерукілбоатянненсйідз

уквітогазужадорп

,унімретогончинаргяннечніказялсіП
�инталпкяїіцартсєерялдогонелвонатсв

�увоктадопоалавюнсйідзабосоакат,ак
�ивзВДПмяннавухаранзїіцарепоінав

�ніичукеч,їондалканїонвиткіфюечад
�укодогоньлавуждоворпусоравотогош

зебичВДПамусанелідивумокяв,утнем
одВДПмусяннесенвзеб,ічадивїокат

утеждюб

�амиртоимусїонйівдопірімзоруфартШ
зебГМДН0001шнеменела,ВДПогон

утидеркоговоктадоподяннечюлкваварп
�я'вобозСПДнагрО.ВДПогонечалпсмус

�опзирутарукорподяситунревзйиназ
їоньланімиркяннешуропорпмяннад

�талпбісохиводасопонсондівиварпс
дівмяннелихухїзукзя'взвакин

яннавуктадопо

3.3. Об’єкт і база оподаткування

Рис.  3.10. Об’єкт оподаткування з ПДВ

Об’єкт оподаткування з ПДВ

Операції з поставки товарів (робіт, послуг) на митній території України

Операції з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України
та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх

використання або споживання на митній території України

Операції по вивезенню (пересиланню) товарів за межи митної території
України та наданню послуг (виконанню робіт) для їх споживання за

межами митної території України
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Таблиця 3.2
Відмінності у визначеннях поставки (продажу) товарів і послуг

(результатів робіт) в податковому обліку з ПДВ та з податку на прибуток

]1.тс4.1.п,51[ВДП ]1.тс13.1.п,61[котубирпанкотадоП

П акватсо ощ,їіцарепоікя�ьдуб–віравот
�ілвіпукимаровогодзондігзясьтююнсйідз
�ьлівицимишніатикватсоп,инім,ужадорп

�ачабдерепікя,имаровогодимивоварп�он
иравотікатанітсонсалвварпучадерепьтю

їївікортсдівонжелазенюіцаснепмоказ
огонталпозебзїіцарепожоката,яннадан

�йамічадерепзїіцарепоатвіравотяннадан
�абан)мецвадогнизіл(мецвадоднероан

зондігз)ачавумиртоогнизіл(яраднероснал
)угнизіл(иднероїовоснаніфимаровогод

�ніимикя�ьдубзондігзанйамяннаданоба
�ачабдерепхикяивому,имаровогодимиш

аварпучадерепатиталпояннечортсдівьтю
итадешінзіпенонйамекатанітсонсалв

�адорподьтажеланеН.ужеталпогоьннатсо
�одхажемувіравотічадерепзїіцарепоуж
�урод,икуроп,)їіцангиснок(їісімоквіровог
,)яннагіребзогоньладівопдів(увохс,яннеч

иднероїонвитарепо,яннілварпуогочрівод
�огодхивоварп�оньлівицхишні,)угнизіл(

аварпучадерепьтюачабдерепенікя,віров
ібосойішніиравотікатанітсонсалв

ощ,їіцарепоікя�ьдуб–віравотжадорП
�ілвіпукимаровогодзондігзясьтююнсйідз

имишніатикватсоп,инім,ужадорп
ікя,имаровогодимивоварп�оньлівиц

анітсонсалвварпучадерепьтюачабдереп
,юіцаснепмокобауталпазиравотікат

жоката,яннаданїївікортсдівонжелазен
.віравотяннаданогонталпозебзїіцарепо

зїіцарепомежадорпясьтюажаввеН
,їісімоквіровогодхажемувіравотяннадан

,)яннагіребзогоньладівопдів(увохс
хивоварп�оньлівицхишні,яннечурод

учадерепьтюачабдерепенікя,віровогод
иравотікатанітсонсалвварп

П акватсо їіцарепоікя�ьдуб–)тібор(гулсоп
яннаданзуреткарахогововарп�оньлівиц
аварпяннадан,)тіборвітатьлузер(гулсоп

яннеждяропзоробаяннавутсирокан
иминьлаіретаменілсичумоту,имаравот

хикя�ьдубяннаданзжоката,имавитка
азітсонсалввіткє'бо,иравотжін,хишні

зїіцарепожоката,юіцаснепмок
.)тібор(гулсопяннаданогонталпозеб

,амеркоз,)тіборвітатьлузер(гулсопжадорП
яннавутсироканаварпяннаданєачюлкв

хажемуимаравотяннеждяропзороба
,жадорп,)угнизіл(иднеровіровогод

ічадерепибосопсішніобаяннавузнеціл
йивогрот,оварпекьсротва,тнетапанаварп

,їоньлауткелетніаварпиткє'боішні,канз
ітсонсалв,їоволсиморпілсичумоту

�ьдуб–)гулсоп(тіборвітатьлузержадорП
уреткарахогововарп�оньлівицїіцарепоікя
�анз,)гулсоп(тіборвітатьлузеряннаданз

�зоранобаяннавутсироканаварпяннад
�етаменілсичумоту,имаравотяннаждяроп
,иравотжінимишніатимавиткаиминьлаір

�ата,юіцаснепмоказітсонсалвиматкє'бо
�еряннаданогонталпозебзїіцарепожок

вітатьлузержадорП.)гулсоп(тіборвітатьлуз
яннадан,амеркоз,єачюлкв)гулсоп(тібор
хажемуимаравотяннавутсироканаварп
�ереп,жадорп,)иднеро(угнизілвіровогод

обахикьсротваіватсдіпанаварпучад
�осопсішніжоката,віровогодхинйізнеціл

,аварпогокьсротвавіткє'боічадерепиб
хишні,гулсопівіравотялдвіканз,вітнетап
ілсичумотв,їоньлауткелетніаварпвіткє'бо

ітсонсалв,їоволсиморп
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Рис. 3.11. Операції, що не є об’єктом оподаткування (1)

Не є об'єктом оподаткування операції з:

випуску (емісії), розміщення у будь-які форми
управління та поставки за кошти цінних папе-
рів; обміну зазначених цінних паперів на інші

цінні папери; розрахунково-клірингової,
реєстраторської та депозитарної діяльності
на ринку цінних паперів, а також діяльності з

управління активами

крім операцій з поставки
бланків дорожніх, банків-
ських та особистих чеків,
цінних паперів, розрахун-

кових та платіжних
документів, пластикових
(розрахункових) карток

надання орендодавцем (лізингодавцем) майна у користування орендарю
(лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної оренди (лізингу)

або оренди землі, а також повернення такого майна орендодавцю
(лізингодавцю) після закінчення дії такого договору

сплати процентів або комісій у
складі орендних (лізингових) пла-
тежів, нарахованих на вартість
об'єкта фінансового лізингу

без урахування частини лізингового
платежу, що надається у рахунок

компенсації частини вартості об'єкта
фінансового лізингу

передачі майна в заставу позикодавцю (кредитору) згідно з договором позики
та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору

передачі кредитором, що є резидентом, об'єкта іпотечного кредиту у власність
або використання позичальником а також грошових виплат основної суми та

процентів згідно з умовами іпотечного кредиту

надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом
України «Про страхування», соціального і пенсійного страхування

обігу валютних цінностей (у т. ч. націо-
нальної та іноземної валюти), бан-

ківських металів, банкнот та монет НБУ

крім монет для нумізматичних
цілей, базою оподаткування
яких є продажна вартість

випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей, запроваджених за
ліцензією Міністерства фінансів України

поставки негашених поштових марок
України, конвертів або листівок з нега-
шеними поштовими марками України

крім колекційних, базою
оподаткування яких є
продажна вартість
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Рис. 3.11. Операції, що не є об’єктом оподаткування (2)

виплати грошових: виграшів, призів і винагород; прийняття ставок

Не є об'єктом оподаткування операції з:

надання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам
платних послуг у сфері позашкільної освіти

надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування,
залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами

позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення; надання, управління
і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських

поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства

торгівлі за
грошові кошти
або цінні па-
пери борго-
вими зобов'я-

заннями

за винятком операцій з інкасації боргових вимог та
факторингу (факторингових операцій), крім фак-

торингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні
цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні
папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати,
житлові чеки, земельні бони та деривативи

оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або
юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування

та обов'язковість отримання (надання) яких встановлюється
законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії

(дозволу), сертифікатів, у вигляді зборів, державного мита тощо

виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших
грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або

соціальних чи страхових фондів у порядку, встановленому законом

виплат дивідендів та роялті у грошовій формі або у формі цінних паперів
(корпоративних прав)

надання комісійних (брокерських) та дилерських послуг з торгівлі або управ-
ління цінними паперами, у тому числі приватизаційними та компенсаційними

паперами (сертифікатами), інвестиційними сертифікатами, житловими
чеками, земельними бонами та деривативами на ринку цінних паперів

України, а також деривативами на фондових, валютних і товарних біржах

надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами
банківського управління (в рамках експерименту в житловому будівництві на

базі холдингової компанії «Київміськбуд»)
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Рис. 3.11. Операції, що не є об’єктом оподаткування (3)

крім підакцизних
товарів

Не є об'єктом оподаткування операції з:

передачі основних фондів як внеску до
статутного фонду юридичної особи для

формування її цілісного майнового комплексу
в обмін на емітовані нею корпоративні права,
а також при поверненні основних фондів,
попередньо внесених до статутного фонду
юридичної особи іншими юридичними або
фізичними особами, у разі їх виходу з числа
засновників або учасників такої юридичної
особи, або при ліквідації такої юридичної
особи, у тому числі при ввезенні основних
фондів на митну територію України або їх
вивезенні за межі митної території України

під поставкою сукупних валових активів слід
розуміти продаж підприємства як окремого

об'єкта підприємництва або включення валових
активів підприємства чи його частини до складу

активів іншого підприємства. При цьому
підприємство-покупець набуває прав і

обов'язків (є правонаступником) підприємства,
що продає такі актив

це положення поширюється на операції з безоплатної передачі об'єктів
з балансу платника податку, який перебуває в державній або комунальній
власності, операції з безоплатної передачі об’єктів житлового фонду та

об’єктів соціальної інфраструктури з баланса платника на баланс юридичної
особи, майно якої знаходиться у державній або комунальній власності, або

безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради

поставки за компен-
сацію сукупних вало-
вих активів платника
податку (з ураху-
ванням вартості
гудвілу) іншому
платнику податку

безоплатної передачі у державну влас-
ність чи комунальну власність терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст або у їх
спільну власність об'єктів всіх форм
власності, які перебувають на балансі
одного платника податку і передаються
на баланс іншого платника податку

якщо такі операції
здійснюються за рішеннями

КМУ, центральних та
місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого

самоврядування,
прийнятими у межах їх

повноважень

під цілісним майновим
комплексом слід розумі-
ти активи, сукупність

яких забезпечує веден-
ня окремої підприєм-
ницької діяльності на
постійній і регулярній

основі і термін
використання яких

перевищує дванадцять
календарних місяців

оплата третейського збору та відшкодування інших витрат, зв’язаних
з вирішенням спору третейським судом
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Рис.  3.12. Загальні  правила  визначення  бази  оподаткування

База оподаткування

визначається
виходячи з їх
договірної

(контрактної)
вартості,

визначеної за
вільними або
регульованими

цінами
(тарифами)

До складу договірної (контрактної)
вартості включаються будь-які
суми коштів, вартість матері-

альних і нематеріальних активів,
що передаються платнику

податку безпосередньо покупцем
або через будь-яку третю особу в
зв'язку з компенсацією вартості
товарів (робіт, послуг), проданих

(виконаних, наданих) таким
платником податку

з урахуванням
акцизного збору,
ввізного мита,
інших загально-
державних по-
датків та зборів
(обов'язкових)
платежів, за

винятком ПДВ,
що включаються
в ціну товарів
(робіт, послуг)
згідно з зако-
нами України з
питань оподат-

кування

договір-
на (кон-
трактна)
вартість
таких

товарів,
але не
менша
митної
вартості,
зазначе-
ної у
ввізній
митній
декла-
рації

операцій з поставки товарів
(робіт, послуг)

для товарів, які
ввозяться (пере-
силаються) на
митну територію
України платни-
ками податку

для робіт (по-
слуг), які викону-
ються (надають-
ся) нерезиден-
тами на митній
території України

з урахуванням витрат на транс-
портування, навантаження, роз-
вантаження, перевантаження та
страхування до пункту перетину
митного кордону України, сплати

брокерських, агентських, комісійних
та інших видів винагород, пов'я-

заних з ввезенням (пересиланням)
таких товарів, плати за викори-
стання об'єктів інтелектуальної
власності, що належать до таких

товарів

договірна (контрактна)
вартість робіт (послуг)

з урахуванням
акцизного збору,
а також інших
податків, зборів
(обов'язкових
платежів), за

винятком ПДВ, що
включаються у ціну

продажу робіт
(послуг) згідно із
законами України
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Рис.  3.13. Випадки використання звичайних цін при визначенні
 бази оподаткування з ПДВ

Рис. 3.14. База оподаткування при комісійній торгівлі

База оподаткування визначається виходячи з фактичної
ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни у разі:

поставки товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою
оплатою їх вартості коштами у межах бартерних

(товарообмінних) операцій

натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що
перебувають у трудових відносинах з платником податку

передачі
товарів
(робіт,
послуг)

у межах балансу платника податку для невироб-
ничого використання, витрати на яке не відно-
сяться до валових витрат виробництва (обігу)

і не підлягають амортизації

пов'язаній з продавцем особі

суб'єкту підприємницької діяльності, який не
зареєст-рований як платник податку

У випадках, коли платник податку здійснює
підприємницьку діяльність з поставки

переданого уповно-
важеними держав-
ними органами для
його реалізації у
встановленому
законодавством

порядку

вживаних
товарів

(комісійну
торгівлю

товарів, що
придбані в

осіб, не заре-
єстрованих
платниками

ПДВ

конфіско-
ваного або
безхазяйно
го майна

базою оподаткування є комісійна винагорода
такого платника податку
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Рис. 3.15. Особливості податкового обліку операцій з продажу товарів
у рамках посередницьких договорів

У випадках, коли платник здійснює діяльність
з поставки товарів, отриманих у межах

договорів, що уповноважують такого платника
податку (комісіонера) здійснювати поставку

товарів від імені та за дорученням іншої особи
(комітента) без передання права власності на
такі товари (крім операцій ввезення-вивезення

товарів в межах таких договорів)

датою збільшення
суми податкового

кредиту є:

комісії (консигнації)

датою збільшення
податкових

зобов'язань є:

базою
оподатку-
вання є
продажна
вартість цих
товарів,

визначена у
загальному
порядку

поруки

доручення

довірчого
управління

та ін.

у комісіонера у комітента

дата
отримання
коштів або
інших видів
компенсації
вартості

товарів від
комісіонера

дата перерахування
коштів на користь
комітента або

надання останньому
інших видів

компенсації вартості
зазначених товарів

дата,
визначена
за загаль-
ними пра-
вилами (за
першою з
подій)

у комісіонера
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Рис.  3.16. Особливості податкового обліку операцій з придбання
товарів (робіт, послуг)у рамках посередницьких договорів

У разі коли платник податку (повірений) здійснює діяльність з
придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої
особи (довірителя), крім операцій ввезення-вивезення товарів в

межах таких договорів

датою збільшення суми податкового
кредиту є:

датою збільшення
податкових зобов'язань є:

у повіреногоу довірителя

дата отримання товарів
(робіт, послуг), придбаних

повіреним за його
дорученням. При цьому
довіритель не збільшує

податковий кредит на суму
коштів (вартість цінних

паперів, інших документів,
що засвідчують відносини
боргу), перерахованих

(переданих) повіреному

дата перерахування кош-
тів (надання в управлін-
ня цінних паперів, інших

документів, що
засвідчують відносини

боргу) на користь
продавця таких товарів

(робіт, послуг) або
надання інших видів
компенсацій вартості
таких товарів (робіт,

послуг)

дата
пере-
дання
таких
товарів
(резуль-
татів
робіт,
послуг)
довіри-
телю

у повіреного

База оподаткування

Торгова
націнка

(надбавка)

Сільгоспродукція та продукти переробки, раніш придбані
у фізичних осіб, які не є платниками ПДВ

Д
од
ат
ко
ві

 у
м
ов
и

Продукція поставляється особам, які не зареєстровані
платниками ПДВ

Термін дії цього порядку – до прийняття Податкового
кодексу України

Рис.  3.17. Спеціальний порядок визначення бази оподаткування
операцій з продажу сільськогосподарської продукції
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Рис. 3.18. Податковий облік операцій з продажу товарів (робіт, послуг)
під забезпечення боргових зобов’язань

Рис. 3.19. Особливості включення вартості тари в базу оподаткування

Вартість

тари що згідно з умовами договору (контракту)
визначена як зворотна (заставна)

іншої
тари

протягом терміну позовної давності,
визначеної законом, з моменту
отримання зворотної тари, вона

повертається відправнику

не включається до бази
оподаткування отримувача

включається до бази
оподаткування отримувача

так ні

У разі, коли платник податку здійснює операції з поставки товарів
(робіт, послуг), які є об'єктом оподаткування, під забезпечення

боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у
формі простого або переказного векселя або інших боргових
інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою

базою оподаткування є

за дисконтним векселем за процентним векселем

договірна вартість таких товарів (робіт,
послуг) або договірна вартість

отриманих за бартером товарів (робіт,
послуг) без врахування дисконтів або

інших знижок з номіналу такого
векселя

договірна вартість таких товарів (робіт,
послуг) або договірна вартість отриманих

за бартером товарів (робіт, послуг),
збільшена на суму процентів, нарахованих
або таких, що мають бути нараховані на

суму номіналу такого векселя

векселі отримані, але не оплачені платником податку, або видані, але не
оплачені платником податку, не змінюють сум податкових зобов'язань або

податкового кредиту такого платника податку, незалежно від видів
операцій, по яких такі векселі використовуються
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Рис. 3.20. Особливості визначення бази оподаткування при здійсненні
деяких операцій з основними виробничими й невиробничими фондами

База оподаткування визначається за звичайними цінами, що
діють на момент здійснення такої операції, а для основних
фондів групи 1 – за звичайними цінами, але не менше їх

балансової вартості у випадках:

безоплатної
передачі
основних

виробничих або
невиробничих
фондів особі, не
зареєстрованій
платником ПДВ

переве-
дення

основних
фондів до
складу
невироб-
ничих
фондів

ліквідації основних виробничих або
невиробничих фондів за

самостійним рішенням платника
податку, а також ліквідація

комплектуючих, складових частин,
компонентів або інших відходів, що

отримуються внаслідок такої
ліквідації

крім ліквідації основних виробничих або невиробничих фондів

у зв'язку з їх знищенням або
зруйнуванням внаслідок дії
обставин непереборної сили

в інших випадках, коли така
ліквідація здійснюється без

згоди платника податку, в т. ч.

в разі ви-
крадення
основних
фондів

коли платник податку надає органу державної податкової
служби відповідний документ про знищення, розібрання
або перетворення основного фонду іншими способами,

внаслідок чого основний фонд не може
використовуватися у майбутньому за первісним

призначенням
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Рис. 3.21. Податкові наслідки зміни суми компенсації
за продаж товарів (робіт, послуг)

Зміна суми компенсації після продажу товарів (робіт, послуг)

продавець покупець

зменшує суму податкового зо-
бов'язання на суму надмірно

нарахованого податку

збільшує суму подат-
кового зобов'язання

на таку ж суму

у зв'язку з визнанням
боргу покупця

безнадійним у порядку,
визначеному

законодавством України

у випадках
повернення

проданих товарів
чи права власності
на такі товари
продавцю

крім перегляду цін
за операціями,
якщо хоч одна із
сторін такої
операції не є
платником
податку, за

винятком операції
з перегляду цін,
пов'язаних з
виконанням
гарантійних
зобов'язань

при збільшенні суми валових ви-
трат або валового доходу платника
цього податку внаслідок прове-
дення процедур врегулювання
сумнівної або безнадійної

заборгованості чи визнання боргу
покупця безнадійним з інших
причин, визначених законом

податок, нарахований у зв'язку з таким продажем, перераховується
відповідно до змін бази оподаткування

сума компенсації
зменшується

сума компе-
нсації збіль-
шується

перегляд
сум подат-
кових зобо-
в'язань від-
бувається у
зворотному
порядкув період, протягом якого була зменшена сума

компенсацій продавцю
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Рис. 3.22. Особливості визначення бази оподаткування та сплати ПДВ
по операціях з давальницькою сировиною

3.4. Податкові ставки
Таблиця 3.3

Динаміка базових ставок ПДВ країн Євросоюзу [94]

анїарK 9991 0002 1002 2002 3002

яіртсвА 02 02 02 02 02

яігьлеБ 12 12 12 12 12

яінатирбокилеВ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

яінаД 52 52 52 52 52

яіднялніФ 22 22 22 22 22

яіцнарФ 6,02 6,02 6,91 6,91 6,91

аниччеміН 61 61 61 61 61

яіцерГ 81 81 81 81 81

яідналрІ 12 12 12 12 12

яілатІ 02 02 02 02 02

грубмескюЛ 51 51 51 51 51

идналредіН 5,71 5,71 91 91 91

яілагутроП 71 71 71 71 91

яінапсІ 61 61 61 61 61

яіцевШ 52 52 52 52 52

податок сплачується
до бюджету покуп-
цем у порядку,

передбаченому для
оподаткування
товарів, що
імпортуються

У разі поставки на митній території України готової продукції, виготовленої
на території України з давальницької сировини нерезидента

базою оподаткування є
договірна (контрактна)
вартість такої продукції з

урахуванням акцизного збору,
ввізного мита, а також інших
податків, зборів (обов'язкових

платежів), за винятком
податку на додану вартість,
що включаються у ціну такої
готової продукції згідно із
законами України з питань

оподаткування

відповідальність
за сплату
податку

покупцем такої
продукції несе
вітчизняний її
переробник

перераховується в українські гривні за
валютним (обмінним) курсом НБУ, що
діяв на момент виникнення податкових

зобов'язань
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Рис. 3.23. Види ставок податку на додану вартість

Рис. 3.24. Варіанти застосування нульової ставки ПДВ

Ïðèì³òêà: 1 Â 2004 ðîö³ ïðè åêñïîðò³ öèõ òîâàð³â íóëüîâà ñòàâêà íå çàñòîñîâó-
ºòüñÿ, à ñïëà÷åí³ ñóìè ÏÄÂ â³äíîñÿòüñÿ äî âàëîâèõ âèòðàò (áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³
â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè îñíîâíèõ ôîíä³â) [29].

Ставка податку на додану вартість

Базова ставка 20%
Пільгові ставки для

сільгосптоваровиробників1 Нульова ставка

6 відсотків від вартості проданих
(поставлених) товарів лісового
господарства та рибальства,

супутніх їм послуг

9 відсотків від вартості проданих
(поставлених) товарів сільського
господарства, супутніх їм послуг

До 1 січня 2007 року при здійсненні певних видів діяльності пільгова ставка
податку становить 10 відсотків до бази оподаткування

Ïðèì³òêà: 1 Ñïåö³àëüíèé ðåæèì îïîäàòêóâàííÿ äëÿ ñ³ëüãîñïòîâàðîâèðîáíèê³â
ââîäèòüñÿ çà âèáîðîì ïëàòíèêà, ïî÷èíàþ÷è ç 01.01.2005 ð.

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:

поставки товарів, що були
вивезені (експортовані)

платником податку за межі
митної території України (крім
товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД)1

поставки робіт (послуг),
призначених для викори-
стання та споживання за
межами митної території

України

надання транспортних послуг
з перевезення пасажирів та
вантажів за межами митного

кордону України

поставки товарів (робіт, послуг)
підприємствами роздрібної
торгівлі, які розташовані на

території України у зонах митного
контролю (безмитних магазинах)

поставки товарів (робіт, послуг), за
винятком підакцизних товарів, граль-

ного бізнесу, покупних товарів
підприємствами та організаціями
громадських організацій інвалідів

ппоставки переробним підприємствам
молока та м'яса живою вагою сільсько-
господарськими товаровиробниками всіх

форм власності і господарювання

не дозволяється застосування нульової ставки податку до операцій з вивезення (експорту)
товарів (робіт, послуг) у разі, коли такі операції звільнено від оподаткування на митній

території України згідно з пунктами 5.1 та 5.2 Закону [15]
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Рис. 3.25. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою як
операції з продажу товарів за межі митної території України

Рис. 3.26. Особливості застосування нульової ставки при продажу
товарів (робіт, послуг) безмитними магазинами

виконують міжнародні
рейси для навігаційної

діяльності чи
перевезення пасажирів
або вантажів за плату

До операцій з поставки товарів за межі митної території України, які
оподатковуються за нульовою ставкою, в т. ч. відносяться операції з:

поставки для заправки або постачання
морських (океанських) суден, що:

використовуються для навіга-
ційної діяльності, перевезення

пасажирів або вантажів за плату,
іншої комерційної, промислової
або риболовецької діяльності,

здійснюваної за межами
територіальних вод України

входять до складу військово-
морських сил України та
відправляються за межі

територіальних вод України, у
тому числі на якірні стоянки

використовуються для рятування
або подання допомоги у

нейтральних або територіальних
водах інших країн

поставки для заправки або
постачання повітряних суден,

що:

входять до складу
військово-повітряних

сил України та
відправляються за межі
повітряного кордону
України, у тому числі у
місця тимчасового

базування

поставки для заправки (дозаправки) та
постачання космічних кораблів, а також

супутників

Поставка товарів (робіт, послуг) безмитними магазинами без нарахування
ПДВ може здійснюватися виключно:

фізичним
особам, які
виїжджають
за митний
кордон
України

фізичним особам, які
переміщуються транс-
портними засобами, що
належать резидентам та
знаходяться поза мит-
ними кордонами України

у випадку зворотного ввезен-
ня товари, раніше придбані
без ПДВ у митних магазинах,
підлягають оподаткуванню

в загальному порядку
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Рис. 3.27. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
як операції з поставки робіт (послуг), призначених для використання

та споживання за межами митної території України

До операцій з продажу робіт (послуг), призначених для використання та
споживання за межами митної території України, які оподатковуються за

нульовою ставкою, в т. ч. відносяться операції з:

надання нерезидентам в оренду,
чартер, фрахт морських або
повітряних суден, що викори-
стовуються на міжнародних
маршрутах або лініях, а також

космічних кораблів або супутників
чи їх частин або окремих функцій

надання послуг персо-
налу з обслуговування
морських, повітряних та

космічних об'єктів,
постачання яких

оподатковується за
нульовою ставкою

надання послуг з передачі
авторських прав, ліцензій,

патентів, прав на використання
торгових марок та інших

юридичних та економічних знань,
а також обробки даних та

інформації для нерезидентів

надання послуг з організації реклами і публічних зв'язків за межами України;
забезпечення персоналом нерезидентів України; культурної, спортивної,

освітньої діяльності за межами України

надання послуг з туризму на
території України в разі їх
продажу за межами України
безпосередньо або при

посередництві нерезидентів із
застосуванням безготівкових

розрахунків
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3.5. Правила податкового обліку з ПДВ

Рис. 3.28. Система податкового обліку з ПДВ

Правила
визначення
податкових
зобов'язань і
податкового
кредиту

Податковий облік

Реєстрація
платників

Податковий
період

Правила
ведення
податкової
документації

Квартал

Місяць

Податкова
накладна

Податкова
декларація

Книга обліку
покупок

Книга обліку
продажПодаткових

зобов'язань

Дата
визначення

Право на
податковий
кредит

Податкового
кредиту

Рис.  3.29. Вимоги щодо ведення окремого податкового обліку
за різними видами операцій

Платники податку повинні вести окремий облік з продажу
та придбання щодо операцій

що підлягають
оподаткуванню
за ставкою 20

відсотків

звільне-
них від
оподат-
кування

вартість яких не включається до
складу валових витрат
виробництва (обігу) або
не підлягає амортизації

ввізних (імпортних)вивізних (експортних)
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Рис.  3.30. Обов’язкові реквізити податкової накладної

Платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має
містити зазначені окремими рядками

порядковий номер податкової накладної

дату виписування податкової накладної

назву юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
зареєстрованої як платник ПДВ

податковий номер платника податку (продавця та покупця)

місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси
фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ

опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм)

повну назву отримувача

ціну продажу без врахування податку

ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні

загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ
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Рис.  3.31.  Порядок застосування податкової накладної

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно
розрахунковим документом

у момент виникнення
податкових

зобов'язань продавця
у двох примірниках

оригінал нада-
ється покупцю

копія залиша-
ється у продавця

товарів
(робіт, послуг)

для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування,
складаються окремі податкові накладні

виписується

зберігається платником протягом строку, передбаченого
законодавством для зобов'язань із сплати податків

тільки особами, які зареєстровані
платником ПДВ

видається покупцю на його вимогу, у будь-якому випадку видається
товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що
підтверджує передачу товарів (робіт, послуг) та/або прийняття

платежу із зазначенням суми податку

якщо обсяг разової
поставки товарів (робіт,
послуг) не більший
двадцяти гривень

у разі поставки
транспортних квитків

при виписуванні
готельних рахунків

при цьому
підставою для
збільшення
суми податко-
вого кредиту є
товарний чек
(інший розра-
хунковий або
платіжний
документ)

складається

на кожну повну або часткову поставку товарів
(робіт, послуг)

не виписується
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Рис. 3.32. Правила визначення дати виникнення податкових зобов’язань

Датою виникнення податкових зобов’язань є:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на
банківський рахунок платника податку як оплата товарів

(робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі
продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові

кошти – дата їх оприбуткування в касі платника податку,
а при відсутності такої – дата інкасації готівкових коштів
у банківській установі, що обслуговує платника податку

У разі поставки товарів (валютних цін-
ностей) або послуг з використан-

ням торговельних автоматів або іншого
подібного устаткування, що не перед-
бачає наявності касового апарата,

контрольованого уповноваженою на це
фізичною особою

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) –
дата оформлення документа, що засвідчує факт
виконання робіт (послуг) платником податку

дата виймання з таких торго-
вельних апаратів або подібного
устаткування грошової виручки

дата поставки жетонів, карток
або інших замінників гривні

У разі коли поставка товарів
(робіт, послуг) здійснюється з
використанням кредитних або
дебетових карток, дорожніх,

комерційних, персональних або
інших чеків

перша з подій: або дата оформлення
податкової накладної, що засвідчує факт

надання платником податку товарів
(робіт, послуг) покупцю, або дата
виписування відповідного рахунка

(товарного чека)

для операцій фінан-
сової оренди (лізингу)

дата фактичного передання об'єкта фінансової
оренди (лізингу) у користування орендарю

у разі продажу
товарів (робіт,

послуг) з оплатою
за рахунок

бюджетних коштів

при ввезенні (імпор-
туванні) товарів)

дата надходження таких коштів на поточний рахунок
платника податку або дата отримання відповідної

компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи
зменшення заборгованості такого платника податку
за його зобов'язаннями перед таким бюджетом

дата оформлення ввізної митної декларації із за-
значенням у ній суми податку, що підлягає сплаті

при імпор-
туванні
робіт

(послуг)

перша з подій: або дата списання коштів з розрахункового
рахунку платника податку в оплату робіт (послуг) або дата
оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт

(послуг) нерезидентом

при виконанні довго-
строкових контрактів

дата збільшення валового доходу виконавця
довгострокового контракту
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Рис. 3.33.  Наслідки  порушення продавцем порядку виписування
податкової накладної

Рис.  3.34.  Податкові періоди з ПДВ

Податкові періоди

календарний
місяць

платники податку,
що мають обсяг
операцій з прода-
жу менший, ніж
7200 НМДГ, мо-
жуть застосову-
вати за своїм
вибором:

для платників, в яких
обсяг оподатковуваних
операцій з продажу то-
варів (робіт, послуг) за
попередній кален-

дарний рік перевищує
7200 НМДГ

календарний
квартал

заяву про своє
рішення платник
податку подає
органу ДПС за
один місяць до

початку календар-
ного року

Протягом календарного року дозволяється заміна
квартального податкового періоду на місячний з початку

будь-якого кварталу поточного року

Зворотні
зміни в
одному

календар-
ному році
не дозво-
ляються

У випадку, коли порядок виписування податкової
накладної порушено продавцем, покупець має

право

звернутися з
відповідною
заявою до ор-
гану ДПС за
своїм місце-
знаходженням

до кінця по-
точного по-
даткового
періоду

включити до
ПК суму ПДВ,
сплачену у

зв'язку з прид-
банням то-
варів (робіт,
послуг) на
підставі

своєчасно
поданої заяви

до заяви додаються копії
товарних чеків або інших

розрахункових документів, що
засвідчують придбання товарів

(робіт, послуг)

У разі відмови
продавця у видачі
покупцю податкової

накладної

продавець зобов'яза-
ний зменшити суму
податкового кредиту
поточного податково-

го періоду на суму ПДВ,
сплачену при продажу
товару (робіт, послуг)

Порушення порядку виписування податкової накладної
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Рис.  3.35. Умови для виникнення права на податковий кредит

Умови для виникнення права на податковий кредит

в податковий кредит включаються
тільки суми ПДВ, сплачені

(нараховані) у звітному періоді у
зв'язку з придбанням:

формуєть-
ся тільки
особою,

зареєстро-
ваною

платником
ПДВ

наявність подат-
кової накладної,
а у разі ввезення
товарів – належ-
ним чином оформ-

леної митної
декларації, яка під-
тверджує сплату
ПДВ (для імпорту
робіт, послуг – акт
прийняття робіт,
послуг чи банків-
ський документ,
який засвідчує
перерахування

коштів в оплату їх
вартості), за ви-
ключенням випад-
ків, коли податкова

накладна не
виписується

товарів
(робіт,
послуг),
вартість
яких від-
носиться
до складу
валових
витрат

виробниц-
тва (обігу)

основних фондів чи
нематеріальних ак-
тивів, що підлягають

амортизації

включаються до
складу податкового
кредиту такого
звітного періоду,
незалежно від:

того, чи мав платник податку
оподатковувані обороти протягом

такого звітного періоду

строків вве-
дення фон-
дів в екс-
плуатацію
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Рис.  3.36. Формування податкового кредиту
при здійсненні пільгових операцій

Рис.  3.37. Сфера застосування касового способу податкового облік
 за рішенням платника

У випадку здійснення пільгових операцій:

за операціями з продажу товарів (робіт,
послуг), що звільнені від оподаткування або
не є об'єктом оподаткування згідно з статтями

3 та 5 Закону [15], суми податку, сплачені
(нараховані) у зв'язку з придбанням:

товарів (робіт, послуг),
вартість яких

відноситься до складу
валових витрат

виробництва (обігу) –
включаються у валові
витрати виробництва

основних фондів і
нематеріальних ак-
тивів, що підля-

гають амортизації,
відносяться на
збільшення вар-
тості основних

фондів і нематері-
альних активів

і до податкового кредиту не включаються

у разі коли товари (роботи,
послуги), виготовлені та/або
придбані, частково вико-
ристовуються в оподат-
ковуваних операціях,

а частково ні

до суми податкового
кредиту включається та
частка сплаченого (нара-
хованого) податку при їх
виготовленні або при-
дбанні, яка відповідає

частці використання таких
товарів (робіт, послуг) в

оподатковуваних операціях
звітного періоду

Касовий спосіб визначення податкових зобов'язань та податкового
кредиту може бути застосований [31]

особами, зареєстрованими плат-
никами ПДВ у зв'язку із здій-

сненням ними операцій з торгівлі
за готівку, за умови, що обсяг опо-
датковуваних операцій протягом
останнього календарного року не

перевищував 7200 НМДГ

особами, які вперше реєструються як
платники податку

застосовується з початку нового
календарного року і не може бути

змінений до кінця року
цей порядок не поширюється на

оподаткування бартерних
(товарообмінних) операцій

метод застосовується з моменту
реєстрації і не може бути змінений до

закінчення першого повного
календарного року, що настає за роком,
в якому була проведена реєстрація



83

3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Рис.  3.38. Правила визначення дати виникнення права
на податковий кредит

Датою виникнення права на податковий кредит є:

або дата списання коштів з банківського
рахунку платника податку в оплату
товарів (робіт, послуг), дата виписки

відповідного рахунку (товарного чека) –
в разі розрахунків з використанням
кредитних дебетових карток або

комерційних чеків

для опера-
цій із вве-

зення (пере-
силання) ро-
біт, послуг –
перша з подій:

або дата отримання податкової наклад-
ної, що засвідчує факт придбання плат-
ником податку товарів (робіт, послуг)

дата списання коштів з розрахункового рахунку
платника податку в оплату робіт (послуг)

або дата оформлення документа, що
засвідчує факт виконання робіт (послуг)

нерезидентом

для операцій із
ввезення (пере-
силання) товарів

дата оформлення ввізної митної
декларації із зазначенням у ній суми

податку, що підлягає сплаті

для операцій
фінансової

оренди (лізингу)

дата фактичного отримання об'єкта
фінансового лізингу орендарем

(лізингоотримувачем)

при виконанні
довгострокових

контрактів

дата збільшення валових витрат
замовника довгострокового контракту
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Рис.  3.39. Визначення дати виникнення податкових зобов’язань і права
на податковий кредит при касовому способі податкового обліку

Kасовий спосіб визначення бази оподаткування
операцій з поставки товарів (послуг) – спосіб

податкового обліку, за яким

датою виникнення подат-
кових зобов'язань платника
податку з поставки товарів

(робіт, послуг) є:

дата
отримання
коштів на

рахунок або
у касу такого
платника
податку

або дата
отримання
ним інших
видів ком-
пенсації їх
вартості

датою винищення права на податковий
кредит є

дата надання інших
видів компенсації їх
вартості (включаючи
дату виписки рахунку

(чека) при розрахунках
картками платіжних
систем або банківсь-

кими чи персональними
чеками)

дата відраху-
вання коштів з
рахунку або
каси платника
податку в оп-
лату вартості
придбаних

товарів (робіт,
послуг)
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3.6. Порядок обчислення та сплати

Рис. 3.40. Порядок визначення суми податку,
що підлягає сплаті (відшкодуванню)

Сума ПДВ визначається як різниця між загальною сумою податкових
зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт,
послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного

періоду. Якщо ця сума:

на підставі
даних по-
даткової
декларації
за звітний
період

більше нуля

зарахування (повністю або частково)
в рахунок платежів з цього податку
(виключно за бажанням платника)

не пізніше двад-
цятого числа
місяця, що на-
стає за звітним
періодом [15]

така сума підлягає
сплаті до бюджету

така сума підлягає відшкоду-
ванню платнику податку

протягом місяця, наступного
після подачі декларації шляхом

на практиці не застосовується
внаслідок відсутності
відповідного механізму

шляхом видачі казначейського чека, який приймається до негайної
оплати (погашення) будь-якими банківськими установами -

має від’ємне значення

протягом  10 днів, наступних
за останнім днем подання
декларації за відповідний

базовий період [25]

перерахування відповідних
грошових сум з бюджетного
рахунку на рахунок платника

cуми, не відшкодовані платнику податку
протягом визначеного строку

вважаються
бюджетною

заборгованістю

На цю суму нараховуються проценти на рівні
120 % від облікової ставки НБУ, встановленої на
момент її виникнення, протягом строку її дії,

включаючи день погашення

платник має право у будь-який момент після виникнення бюджетної
заборгованості звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету

та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
несвоєчасному відшкодуванні надмірно сплачених податків
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Рис.  3.41. Вимоги до застосування податкових векселів

Податкові векселі

оформляються
в трьох

примірниках

один – залишається в органі митного контролю

другий – надсилається органом митного контролю
на адресу органу ДПС за місцем реєстрації

платника податку

третій – надається платнику

обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися
іншим особам

податковий вексель не підлягає індосаменту

проценти або інші види плати за користування податковим векселем
не нараховуються

не під-
ляга-
ють за-
безпе-
ченню

податкові векселі, ви-
писані платниками по-
датку, що мали протя-
гом останніх 12 місяців
обсяг оподатковуваних
операцій з продажу

товарів (робіт, послуг)
більше п'яти мільйонів

гривень

податкові векселі, ви-
писані підприємствами

та організаціями
громадських організацій
інвалідів, що мають
право на пільги

які не мають заборгованості з
цього податку (крім рест-

руктуризованої згідно із зако-
нодавством) за результатами

податкових періодів, що
передують податковому

періоду, у якому надається
податковий вексель

довідка щодо відповідності
статусу імпортера зазначе-
ним вимогам безоплатно
видається органом ДПС за
запитом платника податку та

поновлюється кожні три
календарні місяці

підлягають
забез-
печенню

податкові векселі, виписані іншими платниками
податку, підлягають підтвердженню комерційними

банками шляхом авалю

порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів, а також строки
та порядок надання довідок щодо відповідності статусу імпортера

зазначеним вимогам встановлюються КМУ
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Рис.  3.42.  Особливості податкового обліку податкових векселів

Рис.  3.43. Операції, в яких не можуть бути
 застосовані податкові векселі

При ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України платники
податку можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю
простий вексель на суму податкового зобов'язання (податковий вексель)

сума, зазначена у податковому векселі,
включається до суми податкових зобо-
в'язань платника податку у податковому
періоді, на який припадає тридцятий

календарний день з дня надання такого
векселя органу митного контролю

при цьому податковий вексель вважа-
ється погашеним, а сума податку, визна-
ченого у векселі, окремо до бюджету не
сплачується та враховується у розра-
хунках податкових зобов'язань за
результатами податкового періоду,

в якому вексель погашено

у наступному звітному (податковому) пе-
ріоді сума, що була зазначена в подат-
ковому векселі, включається до складу
податкового кредиту платника податку

платник податку може за самостій-
ним рішенням достроково погасити
вексель шляхом перерахування
коштів до бюджету або шляхом

заліку суми експортного
відшкодування

при цьому зазначена сума коштів
включається до складу податкового
кредиту платника у тому подат-
ковому періоді, у якому відбулося
таке погашення, та не включається

до складу його податкових
зобов'язань

перераху-
вання

коштів до
бюджету

заліку суми
експортного
відшкоду-
вання

ввезення (пересилання)
підакцизних товарів

Податкові векселі відповідно до Закону не можуть бути
застосовані в операціях:

ввезення (пересилання) будь-яких товарів підприємствами з
іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення

цих інвестицій

ввезення (пересилання)
товарів, що відносяться до

товарних груп 1 – 24 УКТ ЗЕД
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Рис.  3.44. Умови для застосування податкового векселя
терміном 180 днів

Рис.  3.45. Особливості справляння ПДВ при здійсненн
 товарообмінних (бартерних) операцій

У разі здійснення бартерних (товарообмінних) операцій

податок справляється за повною ставкою, у тому
числі під час обміну товарами (роботами,
послугами) [31], операції з продажу яких:

звільняються від
оподаткування

оподатковуються за
нульовою ставкою

сума ПДВ, сплачена (нара-
хована) у зв'язку з придбанням
товарів (робіт послуг), на збіль-

шення ПК не відноситься,
а включається до валових

витрат виробництва платника

на території України у зовнішньоекономічної
діяльності [29]

В 2004 році термін погашення податкового векселю може бути
подовжений до 2 років (в порядку, що визначає КМУ) для:

Підприємств суднобудівної
промисловості

Підприємств з виготовлення
боєприпасів, їх елементів та

виробів спецхімії

Підприємств з виробництва
броньованих бойових машин

Підприємств концерну
«Бронетехніка України»

Підприємств літакобудівної
промисловості

Суб'єктів, що здійснюють
операції з ввезення на митну
територію України товарів
морського промислу (риба,
ссавці, мушлі, ракоподібні,

водні рослини тощо,
охолоджені, солоні, морожені,
консервовані, перероблені в

борошно або в іншу
продукцію), видобутих

(виловлених, вироблених)
суднами, зареєстрованими у
Державному судновому

реєстрі України або Судновій
книзі України
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3.7. Податкові пільги

Рис. 3.46. Класифікація видів пільг з ПДВ

Таблиця 3.4
Пільги у вигляді звільнення від оподаткування операцій

з продажу товарів (робіт, послуг)

Система пільг з податку на додану вартість

Нульова
ставка

Операції, що не є
об'єктом

оподаткування

Операції, звільнені
від оподаткування

В залежності від виду
операції

В залежності від категорій
платників

Пільги, що носять
тимчасовий характер

Спеціальний режим
оподаткування діяльності в сфері
сільського і лісного господарства,
а також рибальства (вводиться

з 01.01.2005 р.)
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Рис. 3.47. Спеціальні умови для застосування пільги з ПДВ
підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів

1 2 3
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Пільга з продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами та організаціями
громадських організацій інвалідів застосовується за умови:

майно цих підприємств та
організацій інвалідів має бути

Їх власністю

кількість інвалідів, які мають
там основне місце роботи,
становить протягом попе-

реднього звітного періоду не
менше 50 відсотків загальної

чисельності працюючих

фонд оплати праці таких інвалідів
становить протягом попереднього
звітного періоду не менше 25

відсотків суми загальних витрат на
оплату праці, що відносяться до

складу валових витрат виробництва
(обігу)

наявність дозволу на право користуван-
ня такою пільгою, який надається між-
відомчою Комісією з питань діяльності
підприємств та організацій громадських

організацій інвалідів відповідно до
Закону України «Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні»
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Рис.  3.48. Застосування пільгових режимів оподаткування в рамках
спеціальних економічних зон та територій приоритетного розвитку

Пільговий порядок оподаткування ПДВ засто-
совується до суб'єктів спеціальних економічних зон

та територій пріоритетного розвитку

крім операцій з ввезен-
ня і продажу підакциз-
них товарів та товарів
1 – 24 груп УКТ ЗЕД

спеціальних
економічних зон

Луганській
області
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територій пріоритетного
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Донецькій
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Порто-
франко

технологічних
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«Інститут
технічної
тепло-
фізики»

«Вугле-
маш»

«Напівпровід-
никові техно-
логії і матері-
али, оптоелек-
троніка та сен-
сорна техніка»

«Інститут
електрозварю-
вання імені

Є. О. Патона»

«Інститут мо-
нокристалів»
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«Яворів»

«Текстиль»
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Український мікробіологічний
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та новітніх технологій
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Рис.  3.49. Сфера застосування тимчасової пільги у вигляді касового
способу визначення бази оподаткування

Тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом України, касовий
спосіб визначення бази оподаткування застосовується платниками

податку, які:

продають

теп-
лову
енер-
гію

газ природний
(крім скраплено-
го), включаючи
вартість його

транспортування

надають

послуги водо-
постачання

бюджет-
ним

устано-
вам

послуги водо-
відведення

фізич-
ним

особам

житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-
експлуатаційним частинам, товариствам співвласників

житла, іншим подібним платникам податку, які
здійснюють збір коштів від зазначених покупців з

метою подальшого їх перерахування продавцям таких
товарів (послуг) у компенсацію їх вартості

послуги, вартість яких
включається до складу

квартирної плати чи плати
за утримання житла

незалежно від того, чи зареєстровані вони платниками ПДВ

Рис. 3.50.  Пільги з ПДВ, спрямовані на стимулювання
 інноваційної діяльності1

1  Ä³þ ï³ëüã çóïèíåíî íà 2004 ð³ê Çàêîíîì [29].

Пільги з ПДВ, передбачені Законом України
«Про інноваційну діяльність» [26]

звільнення від ПДВ товарів
(крім підакцизних),

імпортованих для виконання
пріоритетних інноваційних

проектів

можливість використання відповідно до
встановлених законом напрямків 50% суми
ПДВ за операціями з продажу  товарів
(робіт, послуг), зв'язаних з виконанням

інноваційних проектів
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Рис. 3.51. Пільги у вигляді цільового використання нарахованих сум ПДВ

Нарахована сума ПДВ не сплачується до бюджету

до 01.01.2005 року відповідно
до Закону [15]

дію пільги
призупинено
на 2004 рік
Законом [29]з операцій з продажу

товарів (робіт, послуг)
власного виробництва,
включаючи продукцію

(крім підакцизних това-
рів), виготовлену на да-
вальницьких умовах із
власної сільськогоспо-
дарської сировини

що здійснюються сільсь-
когосподарськими товаро-
виробниками не-залежно
від організаційно-правової
форми та форми влас-
ності, в яких сума, одер-
жана від продажу сіль-
ськогосподарської про-
дукції власного вироб-
ництва та продуктів її

переробки за попередній
звітний (податковий) рік,
становить не менше 50
відсотків загальної суми

валового доходу
підприємства

зазначені кошти викорис-
товуються платниками на
придбання матеріально-

технічних ресурсів
виробничого призначення

з операцій з реалізації
переробними підприєм-
ствами усіх форм влас-
ності молока та молочної

продукції, м'яса та
м'ясопродуктів

у повному обсязі спря-
мовується виключно для
виплати дотацій сільсь-
когосподарським това-

ровиробникам за продані
ними переробним

підприємствам молоко
і м'ясо в живій вазі

сума ПДВ, що підлягає
сплаті до бюджету сіль-
ськогосподарськими під-
приємствами усіх форм
власності за реалізовані
ними молоко, худобу,

птицю, вовну, а також за
молочну продукцію та

м'ясопродукти, вироблені
у власних переробних
цехах, повністю залиша-
ється в їх розпорядженні
і спрямовується на під-
тримку власного вироб-
ництва тваринницької
продукції та продукції

птахівництва

заготівельни-
ми підприєм-
ствами за опе-
рації з прода-
жу ними окре-
мих видів від-
ходів як вто-
ринної сиро-
вини за пере-
ліком, визна-
ченим КМУ

залишається у
розпорядженні
цих підпри-

ємств і викори-
стовується

ними на прид-
бання матері-
ально-техніч-
них ресурсів
виробничого
призначення

у разі нецільового використання кошти стягуються до Державного бюджету
України в безспірному порядку
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Таблиця 3.5
Тимчасові пільги з ПДВ у вигляді звільнення від оподаткування операцій

з продажу товарів (робіт, послуг)

яннавуктадоподівясьтююньлівЗ їіддоіреП унокаЗяттатС
]51[

1 2 3

�зичтівясьтюунокивікя,итоборікьсроткуртснок�онткеорп
недусовтцинвідубаниматкартноказимакинборзориминян

�опдівхинечанзив,ітсоволсиморпїонвідубондусвтсмєирпдіп
їонважредодощидохазорП«инїаркУунокаЗ1іттатсодондів

.»інїаркУвітсоволсиморпїонвідубондусикмиртдіп
илалкуощ,втсмєирпдіпмірк(кір4002аноненипузигьліпюіД
ощкя,монокаЗмицітсонничяннарбанутнемомодиткартнок

�тосдів02єущиверепвіжеталпхивоснаваамусанавохаререп
]92[монокаЗзіондігз)уткартнокітсотраввік

янчіс1од
укор5002

62.11

�текархинчімсок,віскелпмокхинчімсокикватсопзїіцарепо
хинчімсоквітнемгесхинмезан,вітарапахинчімсок,вїісон

інелборивощ,хичюуткелпмокіметсис,вітагергахїатметсис
ітсоньляідїончімсокиматкє'бус

янчіс1од
укор9002

72.11

�цепсвібориватвітнемелехї,вісапирпєобикватсопзїіцарепо
�епоіигулсоп,итоборатимяннелвомазиминважредазїіміх

�ирпєобїіцазілитукоділсанвиминажредо,ималаіретамзїіцар
.ясвичніказхикяяннагіребзнімрет,їіміхцепсвібориватвісап
илалкуощ,втсмєирпдіпмірк(кір4002аноненипузигьліпюіД
ощкя,монокаЗмицітсонничяннарбанутнемомодиткартнок

�тосдів02єущиверепвіжеталпхивоснаваамусанавохаререп
]92[монокаЗзіондігз)уткартнокітсотраввік

янчіс1од
укор0102

03.11

�зичтівтіборхикьсроткуртснок�онткеорпяннанокивзїіцарепо
унрецноквтсмєирпдіпиматкартноказимакинборзориминян

огонноробоогонважредвіцванокив–»инїаркУакінхетенорБ«
атяннелвотогивялдвіткартнокхиндоранжіматяннелвомаз

юіцазілаераннишамхивойобхинавоьнорбїіцазінредом
.нишамхивойобхинавоьнорб

илалкуощ,втсмєирпдіпмірк(кір4002аноненипузигьліпюіД
ощкя,монокаЗмицітсонничяннарбанутнемомодиткартнок

�тосдів02єущиверепвіжеталпхивоснаваамусанавохаререп
]92[монокаЗзіондігз)уткартнокітсотраввік

янчіс1од
укор6002 23.1

91іттатс»о«моткнупхинечанзив,віравотикватсопзїіцарепо
імавтцинвадивфиратйинтимйинидЄорП«инїаркУунокаЗ

»инїаркУїротиретанїіфаргілопмавтсмєирпдіп

янчіс1од
укор9002 73.11
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 3.5

Таблиця 3.6
Тимчасові пільги з ПДВ при ввезенні товарів (робіт, послуг)

1 2 3

йічинвадивугулсопикватсопаттіборяннанокивзїіцарепо
яннеждюсвопзоратяннелвотогивзітсоньляід,ітсоньляід

имавтсмєирпдіп,имяіцазінагроимичинвадив,имавтцинвадив
,їіцкудорпїовокжинкимачавуждюсвопзор,їіфаргілоп

икватсопоба/атавтцинборивзїіцарепо,інїаркУвїонелборив
яннелвотогивялдінїаркУвхинелборив,унотракіурепап

їовокжинкикватсопзїіцарепожоката,їіцкудорпїовокжинк
,ималкергулсопмірк,інїаркУвїонелборив,їіцкудорп

іуреткарахогончитореатогонмалкервілаіретамяннещімзор
уреткарахогончитореатогонмалкерьнадив

янчіс1од
укор9002

83.11

иматкє'бусгулсопикватсопаттіборяннанокивзїіцарепо
ікя,инїаркУиматнедизер–ітсоньляідїокьцинмєирпдіп

зьтсіньляід,ьтсіньляідучинвадивьтююнсйідзонсачондо
атїіцкудорпїовокжинкяннеждюсвопзор,яннелвотогив

діходйиволавумоьцирП.унотракіурепапавтцинборив
дівйинамирто,ітсоньляідїокьцинмєирпдіпаткє'бусогокат

�юсвопзор,яннелвотогивзітсоньляід,ітсоньляідїочинвадив
,унотракіурепапавтцинбориватїіцкудорпїовокжинкяннежд

огойимусїоньлагаздіввіктосдів001ешнеменитивонатсєам
усачздоіреп)йивоктадоп(йинтівзйишрепазудоходоговолав

енобаітсоньляідїокьцинмєирпдіпаткє'бусогокатяннеровтс
азудоходоговолавогойимусїоньлагаздіввіктосдів05ешнем

кір)йивоктадоп(йинтівзйіндерепоп

янчіс1од
укор9002

04.11

игьліптсімЗ їіддоіреП яттатС
]51[унокаЗ

ітсовилбосО
яннавусотсаз

1 2 3 4

яннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
ан)янналисереп(яннезеввзїіцарепо

,вілаіретаминїаркУюіротиретунтим
атвіборивхичюуткелпмок

ялдясьтюувотсирокивощ,яннандалбо
антіборикепзебяннещивдіп

яннеждерепоп,хатхашхиньлігув
яннешнемзжоката,унатемвіхубив

яллікводувідикивогой

яндург13од
укор8002

11.5

хинзицкадопмірK.1
віравот

УМKмокілерепаЗ.2
ікатощкяикьліТ.3
�ялборивениравот

имавтсмєирпдіпясьтю
инїаркУїіротиретан
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 3.6

1 2 3 4

�арепояннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
унтиман)янналисереп(яннезеввзїіц
�окаЗодондівопдівинїаркУюіротирет
�боривяннавюлумитсорП«инїаркУун

віравот»інїаркУввілібомотваавтцин
ікя,)віткелпмоконишамілсичумоту(
атавтцинвідубялдясьтюувотсирокив
опвтсмєирпдіпітсоньляідїочинборив

івісуботва,вілібомотваувтцинборив
.хинодвіборивхичюуткелпмок

Д кір4002аноненипузирпигьліпюі
ощ,втсмєирпдіпмірк(]92[монокаЗ

,имаргорпінйіцитсевніьтюам
).р4002.10.10одУМKінеждревтаз 1

оддоірепаН
8002янчіс1

укор
81.11

хикаткілереП.1
жоката,віравот
игясбоікодяроп

віравотхицяннезевв
.УМKясьтююлвонатсв

ікатощкя,ізарУ.2
ясьтюялборивениравот

анимавтсмєирпдіп
инїаркУїіротирет

яннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
ан)янналисереп(яннезеввзїіцарепо

віравотинїаркУюіротиретунтим
яннавуктатсу,вілаіретам,иниворис(

)яннандалбоат

�ивдоірепаН
тіборяннанок

�огдіподощ
�тянзодиквот

яттянзіят
віколбогрене
�ьлибонроЧ
зСЕАїокьс

атїіцатаулпске
яннеровтереп

�кУ«аткє'бо
�океан»яттир

�зебончігол
уметсисунчеп

32.11

�унокивьтюамитобоР.1
�шокконухаразяситав
�чінхетїондоранжімвіт
�аданощ,игомоподїон
атйінталпозебанясьтє

,івонсойінторовопзеб
,вітшокконухаразоба

вясьтюачабдерепікя
кяітеждюбумонважреД

�роЧодинїаркУкосенв
уднофогокьсьлибон

їіцазілаерялд»яттиркУ«
–имаргорпїондоранжім

�охазянненсйідзуналП
.»яттиркУ«іткє'боанвід

�юришопенигьліП.2
ощ,їіцарепоанясьтю

хинзицкадіпясьтюусотс
віравотатвіравот

ДЕЗТKУпург42–1

моктадопяннедалкбодівясьтюяньлівЗ
яннезеввзїіцарепоьтсітравунадодан

�аркУюіротиретунтиман)янналисереп(
�келпмокіяннавуктатсу,вілаіретаминї

�увотсирокивощ,яннандалбоогочюут
�діпялд–недусавтцинвідубялдясьтю
,ітсоволсиморпїонвідубондусвтсмєирп
�окаЗ1іттатсодондівопдівхинечанзив
їонважредодощидохазорП«инїаркУун

ітсоволсиморпїонвідубондусикмиртдіп
.»інїаркУв

мірк(кір4002аноненипузигьліпюіД
одиткартнокилалкуощ,втсмєирпдіп
�окаЗмицітсонничяннарбанутнемом
хивоснаваамусанавохаререпощкя,мон
�раввіктосдів02єущиверепвіжеталп

монокаЗзіондігз)уткартнокітсот
]92[ 1

янчіс1оД
укор5002 62.11

хинзицкадіпмірK.1
.віравот

ениравотікатощкЯ.2
�мєирпдіпясьтюялборив

їіротиретанимавтс
�ивощ,ітобаинїаркУ

�івопдівен,ясьтюялбор
минйіцакіфитресьтюад

хиндоранжіммагомив
�авотхинйіцакіфисалк

�азмагомивичвтсир
�анзив,недусвікинвом

имавомуминеч
.віткартнок

хицигясбоаткілереП.3
�ревтазукорощвіравот

�опдівУМKясьтюужд
,віткартнокодондів

имицхинедалку
имавтсмєирпдіп
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 3.6

1 2 3 4

�незеввзїіцарепояннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
�иретунтиманітсоньляідїончімсокиматкє'бусян

ялдясьтюувотсирокивікя,віравотинїаркУюірот
�ергаичюачюлкв(икінхетїончімсокавтцинборив

хинчімсокялдічюуткелпмокхїатиметсис,итаг
хинчімсок,вїісон�текархинчімсок,віскелпмок

)метсисхинчімсоквітнемгесхинмезанатвітарапа

янчіс1од
укор9002

82.11

.віравотхинзицкадіпмірK.1
,втсмєирпдіпкілереП.2

хїигясбоікодяроп,віравот
.УМKясьтюачанзивяннезевв

ікатощкя,ивомуаЗ.3
ясьтюялвотогивениравот

инїаркУїіротиретан

зїіцарепо:яннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
юіротиретунтиман)янналисереп(яннезевв

ялдясьтюувотсирокивікя,віравотинїаркУ
ітсоньляідїочинбориватавтцинборивяннеришзор

хї,вісапирпєобяннелвотогивзвтсмєирпдіп
.їіміхцепсвібориват,вітнемеле

,втсмєрпдіпмірк(кір4002аноненипузигьліпюіД
яннарбанутнемомодиткартнокилалкуощ

амусанавохаререпощкя,монокаЗмицітсоннич
�раввіктосдів02єущиверепвіжеталпхивоснава

]92[монокаЗзіондігз)уткартнокітсот 1

1оД
янчіс

укор0102
03.11

.віравотхинзицкадіпмірK.1
хицяннезеввигясбО.2
ясьтююлвонатсввіравот

УМK

�еввзїіцарепояннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
инїаркУюіротиретунтиман)янналисереп(яннез
�далбоогочюуткелпмокіяннавуктатсу,вілаіретам

автцинборивялдясьтюувотсирокивощ,яннан
.нишамхивойобхинавоьнорб

�ирпдіпмірк(кір4002аноненипузигьліпюіД
�нарбанутнемомодиткартнокилалкуощ,втсмє
амусанавохаререпощкя,монокаЗмицітсонничян

�раввіктосдів02єущиверепвіжеталпхивоснава
]92[монокаЗзіондігз)уткартнокітсот 1

янчіс1од
укор6002

13.11

.віравотхинзицкадіпмірK.1
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 3.6

Рис. 3.52. Наслідки нецільового використання товарів,
ввезених у пільговому режимі

сплатити пеню, нараховану на таку
суму податку виходячи з 120

відсотків облікової ставки НБУ, що
діяла на день збільшення подат-
кового зобов'язання та за період
від дати ввезення таких товарів до

дати збільшення податкових
зобов'язань

збільшити податкові зобов'язання за
результатами податкового періоду,
на який припадає таке порушення,
на суму податку на додану вартість,
що мала бути сплачена в момент їх
ввезення (пересилання) на митну

територію України

У разі порушення вимог щодо цільового використання ввезених в пільговому
режимі товарів платник податку зобов'язаний

1 2 3 4

яннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
юіротиретунтиманяннезеввзїіцарепо

моткнупхинечанзив,віравотинїаркУ
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укор9002 73.11

яннавуктадоподівясьтюяньлівЗ
инїаркУНАНяннезеввзїіцарепо

ялдяннандалбооговокуаногонтропмі
хинтетироірпяннанокив

хиндалкирпіхиньлатнемаднуф
УМKмокілерепазьнежділсод
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]92[

ясьтєувосотсазагьліП
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Ïðèì³òêà: 1 Çàì³ñòü öèõ ï³ëüã ï³äïðèºìñòâà îçíà÷åíèõ ãàëóçåé ç 01.07.2004 ð.
îòðèìàëè ïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâèõ âåêñåë³â ç ÏÄÂ ç ïåð³îäîì ïîãà-
øåííÿ äî 2-õ ðîê³â.



103

3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Таблиця 3.7
Тимчасові пільги з ПДВ у вигляді застосування

нульової ставки податку
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 3.7
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3.8. Бюджетне та експортне відшкодування

Рис.  3.53. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ

Бюджетне відшкодування

Експортне відшко-
дування (ст. 8

Закону [15]), термін
відшкодування –
30 календарних

днів з дня подання
розрахунку

Бюджетне відшкоду-
вання для платни-
ків, що здійснюють
операції на території
України, які оподат-
ковуються за нульо-
вою ставкою (части-
на 3 ст. 4 Указу
[31]), термін від-
шкодування –
1 місяць після

подання декларації

Бюджетне відшкодування,
право на яке виникає  при
здійсненні операцій, що
оподатковуються за

повною ставкою (частина 1
и 2 ст. 4 Указу [31]), тер-
мін відшкодування – 1 мі-
сяць після подання декла-
рації за третій звітний

період після виникнення
права на відшкодування

Зарахування суми
відшкодування  у
рахунок погашення
податкового боргу
з ПДВ минулих
звітних періодів

(включаючи
відстрочений та
розстрочений)

зарахування суми
відшкодування  у
рахунок погашення
податкового боргу з
ПДВ минулих звітних
періодів, включаючи
відстрочений та

розстрочений борг

зарахування
суми відшкоду-
вання у рахунок
погашення по-
даткового боргу
з ПДВ минулих
звітних періодів,
включаючи від-
строчений та
розстрочений

борг

Зарахування у
рахунок погашення
податкового векселя

зменшення подат-
кових зобов'язань
платника протягом
трьох наступних

податкових періодів

зараху-
вання в
рахунок
платежів
з ПДВ

перера-
хування
грошових
сум з бюд-
жетного

рахунку на
поточний
рахунок
платника

зараху-
вання в
рахунок
інших по-
датків та
зборів, що
надходять
до Держ-
бюджету

Розрахунок
експортного

відшкодування
наданий в строк

суми експорт-
ного відшко-
дування вра-
ховуються при
розрахунку
податкових
зобов'язань
платника в
майбутніх
податкових
періодах

зарахування
в рахунок
погашення

податкового боргу
по іншим

податкам та
зборам, що
надходять до
Держбюджету

 так 

 
ні 
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Рис.  3.54. Особливості бюджетного відшкодування ПДВ у випадку
добровільної реєстрації платником [31]

У разі якщо, починаючи з податкового періоду, протягом якого проведено
добровільну реєстрацію, і до податкового періоду, в якому досягається

зазначений обсяг оподатковуваних операцій, різниця між загальною сумою
податкових зобов'язань звітного періоду та сумою податкового кредиту такого

платника податку має від'ємне значення

така сума зара-
ховується у

зменшення по-
даткових зобо-
в'язань наступ-
них податкових

періодів

якщо протягом такого строку суми від'ємного значення
податку залишаються не погашеними сумами

податкових зобов'язань

вони враховуються під час визначення суми податку,
що підлягає сплаті до бюджету, або суми бюджетного
відшкодування за наслідками податкового періоду,

в якому були досягнуті зазначені обсяги
оподатковуваних операцій

ці правила щодо отримання бюджетного відшкодування поширюються на осіб,
зареєстрованих платниками на підставі того, що вони здійснюють торгівлю за

готівку (кредитні дебетові картки або комерційні чеки)

Рис.  3.55. Особливості експортного відшкодування при здійсненні
посередницьких операцій у зв’язку з експортом

У разі коли платник податку здійснює вивезення (експортування) товарів
(робіт, послуг), отриманих від іншого платника податку на умовах комісії,
консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають

переходу права власності на такі товари (роботи, послуги) від такого іншого
платника податку до експортера:

право на отримання
експортного відшкоду-
вання має такий інший

платник податку

комісійна винагорода, отримана платником
податку – експортером від такого іншого
платника податку, включається до бази
оподаткування ПДВ за ставкою 20%
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Рис.  3.56. Варіанти здійснення  експортного відшкодування

Рис.  3.57. Наслідки завищення суми бюджетного відшкодування

У разі коли за наслідками перевірки виявляється факт
завищення суми бюджетного відшкодування, заявленого

в податковій декларації [31]

сума такого зави-
щення вважається
сумою податкового

зобов'язання,
прихованою від
оподаткування

якщо внаслідок такого завищення отримано
бюджетне відшкодування

платник податку визнається таким, що ухиля-
ється від оподаткування, і до нього застосо-
вуються санкції відповідно до законодавства

Експортне відшкодування може бути здійснено шляхом:

погашення заборгованості з податку на додану
вартість минулих податкових періодів

погашення податкового векселя, виданого при
імпортуванні товарів

зарахування в рахунок платежів з цього податку

зарахування в рахунок платежів з інших податків,
зборів (обов'язкових платежів), які

зараховуються до Державного бюджету України

за наявності
заборгованості
або непогаше-
ного податково-

го векселя

за добровіль-
ним рішенням

платника податку

прострочена бюд-
жетна заборго-

ваність, що виник-
ла за станом на

01.11.2003 р. і не
відшкодована на

1.01.2004 р.

оформлення облігаціями внутрішньої дер-
жавної позики з терміном обігу п'ять років, які
підлягають щорічному погашенню рівними

частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної
вартості) одночасно з виплатою доходів

(відсотків) з розрахунку 120 відсотків річної
облікової ставки НБУ [29]
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Рис. 3.58. Алгоритм розрахунку суми експортного відшкодування

1 Ó 2004 ðîö³ â³äñîòîê ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó ðîçðàõîâóºòüñÿ
ÿê ÷àñòêà îáñÿã³â ôàêòè÷íî îòðèìàíî¿ âàëþòíî¿ âèðó÷êè çà ïîñòàâêó òîâàð³â
(ðîá³ò, ïîñëóã) íà åêñïîðò ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ åêñïîðòíèõ îïîäàòêîâóâàíèõ îïå-
ðàö³é [29].

Експортному відшкодуванню підлягає

відсоток
податково-
го кредиту
податково-
го періоду
що має
дорівню-
вати:

частці обсягів продажу
товарів (робіт, послуг)
на експорт у загально-
му обсязі оподаткову-

ваних операцій з
поставки товарів (робіт,
послуг) такого податко-
вого періоду (включаю-
чи їх оподаткування при

імпорті)1

до складу податкового кредиту включаються суми податку,
фактично сплачені платником податку – експортером

коштами у складі ціни придбаних товарів (робіт, послуг),
у інших платників податку – постачальників таких товарів

(робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових
витрат виробництва (обігу) або підлягає амортизації,

починаючи з першого числа звітного місяця та закінчуючи
днем подання розрахунку експортного відшкодування,

включаючи такий день, а при ввезенні (імпортуванні) таких
товарів (робіт, послуг) – суми податку, сплачені у такий
самий період до бюджету у зв'язку із таким ввезенням
(імпортуванням) або визначені у податковому векселі,

виданому протягом такого місяця, але не погашеному до
дня подання розрахунку

До обсягів поставки товарів (робіт, послуг) на
експорт не включаються:

майнові добровільні
пожертвування на
користь нерези-

дентів

інші операції з майном, вартість
якого не відноситься до складу
валових витрат, або не підлягає

амортизації у особи, яка
оподатковується податком на

прибуток підприємств

майнові внески для ведення спільної
діяльності з нерезидентом за межами

України

майнові внески, що поверта-
ються іноземному інвестору
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Рис. 3.59. Порядок подання документів
для отримання експортного відшкодування

Право на отримання експортного відшкодування має платник, який
здійснює операції з вивезення (пересилання) товарів (робіт,
послуг) за межі митної території України (експорт) і подає:

право на отримання експортного
відшкодування надається платникові
протягом 30 календарних днів з дня

подання такого розрахунку

розраху-
нок екс-
портного
відшко-
дування
за на-

слідками
податко-
вого мі-
сяця ра-
зом з

деклара-
цією за
цей

період

копії платіжних доручень, заві-
рених банком, про перерахування
коштів в оплату придбаних то-
варів (робіт, послуг), з урахуван-
ням податків, нарахованих на ціну
такого придбання, а при вивезенні

(експортуванні) товарів, попе-
редньо ввезених (імпортованих)
таким платником,– ввізну митну
декларацію, що підтверджує факт
митного оформлення товарів для

їх вільного використання на
митній території України

митну декларацію, яка
підтверджує факт

вивезення (експорту-
вання) товарів за межі
митної території України,
відповідно до митного
законодавства, або акт
(інший документ), який
засвідчує передання

права власності на роботи
(послуги), призначені для
їх споживання за межами
митної території України

у разі коли платник податку не подає розрахунок
експортного відшкодування у встановлені строки

експортне
відшкодування
не надається

суми відшкодування враховуються у розрахунку
зобов'язань такого платника податку майбутніх

податкових періодів
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4. АКЦИЗНИЙ ЗБІР
4.1. Загальна характеристика

Рис.  4.1.  Класифікаційні ознаки акцизного збору

Акцизний збір

пропорційні, тверді,
комбіновані

За формою
оподаткування

За сферою
використання

податкових надходжень

За способом
встановлення ПЗ

За економічним
змістом об'єкта
оподаткування

на споживання

За методом
встановлення ставок

окладний

змішаний

непрямий
податок

За суб'єктами
оподаткування

змішаний (юридичні та
фізичні особи)

За джерелом
сплати

виручка від реалізації

За рівнем дер-
жавних структур,
що впроваджують

податки

загальнодержавний

За повнотою прав
використання подат-
кових надходжень

За способом
стягнення

за декларацією регулюючий



111

4. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Рис. 4.2. Загальна характеристика акцизного збору

Рис. 4.3. Подібні ознаки ПДВ та акцизного збору

Акцизний збір

обсяг або вартість
товару

Метод податкового
обліку

Об'єкт оподаткуванняПодаткова  база Вид податкових
ставок

адвалорні, тверді,
комбіновані

Податковий період

місяць

операції з виробництва
та ввезення підакцизних

товарів

«за першою з подій»

Суб'єкти
оподаткування

юридичні та фізичні особи,
податкові агенти

Джерело сплати

виручка від реалізації

Одиниця
оподаткування

гривня, штука, літр,
1000 кг і т. ін.

Подібні ознаки

збільшують ціну товару

сума податку не залежить від доходу платника

джерелом сплати є доходи кінцевих споживачів товару

при імпортуванні товару зв'язані з митом та виступають
інструментом регулювання зовнішньоторгової діяльності

обидва податки є внутрішніми і не розповсюджуються на експорт
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Рис. 4.4. Відмінні ознаки ПДВ та акцизного збору

Відмінні ознаки

Податок на додану вартість Акцизний збір

Об’єкт оподаткування

Оборот від реалізації товарів,
робіт, послуг

Оборот від реалізації підакцизних
товарів, продукції

Ставка

Стандартна ставка для всіх товарів Диференційована по групах товарів

Механізм стягнення

Багаторазово на кожному етапі
продажу товару

Одноразово на початковому етапі
процесу реалізації (виробники та
імпортери підакцизних товарів)

Фіскальне значення

Стабільність доходів бюджету Дохід залежить від кон'юнктури ринку
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4.2. Суб’єкти оподаткування

Рис. 4.5. Платники акцизного збору

Суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші
відокремлені підрозділи) – виробники підакцизних товарів на митній
території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах

(продукції), на які встановлено ставки акцизного збору в твердих сумах

Замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на
давальницьких умовах з товарів, на які встановлено ставки акцизного
збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику

Нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг)
на митній території України безпосередньо або через їх постійні

представництва чи осіб, прирівняних до них згідно з законодавством

Будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії,
відділення, інші відокремлені  підрозділи, які імпортують на митну

територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених
до них іноземних інвестицій

Платники акцизного збору

Юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми
володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари

в податкових агентів

Фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають)
підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді

супроводжувального або не супроводжувального багажу, а також фізичні
особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані

(надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших
відправлень або не супроводжувального багажу, в обсягах або вартістю,
що перевищує норми безмитного провезення (пересилання) для таких

фізичних осіб, визначені митним законодавством
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Рис. 4.6. Платники акцизного збору на алкогольні напої
та тютюнові вироби

Платниками акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби є:

суб'єкти підприємницької
діяльності – українські виробники
алкогольних напоїв та тютюнових

виробів, а також замовники,
за дорученням яких

виготовляється ця продукція
на давальницьких умовах

суб'єкти підприємницької діяль-
ності, включаючи підприємства з

іноземними інвестиціями, незалежно
від дати їх реєстрації, та громадяни,
що займаються підприємницькою

діяльністю без створення юридичної
особи, які ввозять алкогольні напої та
тютюнові вироби на митну територію
України як для власних, так і для

виробничих потреб з метою продажу
або реалізації на умовах комісії та

реекспорту

фізичні особи, які ввозять на
митну територію алкогольні
напої та тютюнові вироби
в обсягах, що підлягають
обкладанню ввізним
(імпортним) митом

юридичні та фізичні особи, міжнародні
організації, їх філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи, які здійснюють

реалізацію алкогольних напоїв та
тютюнових виробів на митній території
України, включаючи операції із ввезення
(імпорту) в Україну алкогольних напоїв

та тютюнових виробів, якщо їх
реалізація на території України

здійснюється зазначеними суб'єктами
через постійні представництва,
розташовані на території України
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Рис. 4.7. Особливості справляння акцизного збору
податковими агентами

При продажу (інших видах відчуження) податковими агентами підакцизних товарів
(продукції) об'єктом оподаткування є:

для вироблених на
території України
товарів (продукції)

Податковий агент – суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі
підприємства з іноземною інвестицією, а також його дочірні підприємства, філії,

відділення, інші відокремлені підрозділи, право якого на звільнення від
оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було
підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), уповноважений здійснювати
нарахування та стягнення акцизного збору з платників, а також вносити стягнуті

суми збору до бюджету

обороти з реалізації
таких підакцизних
товарів (продукції),
включаючи вартість
будь-яких додаткових
послуг або робіт,
пов'язаних із такою

реалізацією

для імпортованих (ввезених, пересланих) на митну
територію України товарів (продукції)

обороти з реалізації таких підакцизних товарів
(продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових
послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією на

митній території України, але не менше митної
вартості таких підакцизних товарів (продукції),

з урахуванням сум сплаченого або нарахованого,
але не сплаченого ввізного (імпортного) мита

зобов'язаний

включити до ціни товару (про-
дукції) акцизний збір у порядку
і за ставками, передбаченими
законом, утримати його з плат-
ника акцизного збору та пере-
рахувати його до бюджету

перерахування здійсню-
ється протягом семи ка-

лендарних днів, наступних за
датою продажу (відчуження)
акцизного товару (продукції)

не має права

одержувати
ліцензії на право

здійснення
імпорту, оптової,
роздрібної торгівлі

підакцизними
товарами

(продукцією)

придбавати марки
акцизного збору

письмово
повідомляти
покупців

(одержувачів)
підакцизних
товарів (про-
дукції) про їх
обов'язки

щодо сплати
акцизного
збору, сума
якого виділя-
ється окре-
мим рядком
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4.3. Об’єкти і база оподаткування

Рис. 4.8. Об’єкти оподаткування акцизним збором

Рис.  4.9.  Види ставок і база оподаткування акцизним збором

Об'єктом оподаткування
акцизним збором є:

Обороти з реалізації вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції), в т. ч.

з давальницької сировини, шляхом їх про-
дажу, обміну та інші товари (продукцію,

роботи, послуги), безплатної передачі товарів
(продукції) або з частковою їх оплатою,

а також обсяги відвантажених підакцизних
товарів (продукції), виготовлених

з давальницької сировини

Обороти з реалізації (передачі)
товарів (продукції) для власного

споживання, промислової
переробки (крім оборотів з
реалізації (передачі) для

виробництва підакцизних товарів),
а також для своїх працівників

Митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на
митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або

без оплати їх вартості чи з частковою оплатою

але не менше митної вартості таких
товарів з урахуванням сум ввізного
мита без ПДВ та акцизного збору

за ставками у процентах
до обороту з продажу

товарів, що вироблені на
митній території України

у твердих сумах з одиниці реалі-
зованого товару (продукції)

одночасно за ставками у процентах
до обороту з продажу та у твердих
сумах з одиниці реалізованого

товару (продукції)

товарів, що вироблені на
митній території України

виходячи з їх вартості, за вста-
новленими виробником мак-

симальними роздрібними цінами
на товари, які він виробляє, без

ПДВ та акцизного збору

виходячи з їх вартості, за вста-
новленими імпортером мак-

симальними роздрібними цінами
на товари, які він імпортує, без

ПДВ та акцизного збору

Акцизний збір обчислюється

виходячи з обсягів
реалізації або
ввезення
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Таблиця 4.1
Ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої

4.4. Податкові ставки

ондігзвіборивдоK
СГз СГзондігзуравотсипО

ууробзогонзицкаикватС
іцинидозхамусхидревт

уравотогонавозілаер
]92,32[)їіцкудорп(

,0140.22мірк(40.22
40.22,00011240.22

)000192

імвзіньларутаніндаргониваниВ мотс
мс001/г3,0кяшьлібенуркуц 3 ат)іхус(

інелпіркінчорам
л1азнрг52,0

,0140.22мірк(40.22
40.22,00011240.22

)000192

імвзіньларутаніндаргониваниВ мотс
мс001/г3,0кяшьлібуркуц 3 ,іхусвіпан(

)ікдолосвіпан
л1азнрг29,0

0340.22
атутрипсмяннадодзіндаргониваниВ

хинчораммірк,)інелпірк(інцім
хинелпірк

йинмє’бо1азнрг01,0
л1вутрипскотосдів

,0140.22мірк(40.22
40.22,00011240.22

)000192

ендаргонив(илаіретамонивикьліТ
огончяьнокавтцинборивялд)олсус

нивхитсиргіатутрипс
0

0011240.220140.22
0019240.22 інавозаганив,ітсиргіаниВ л1азнрг6,1

5022
індаргониванивішніатитумреВ

обахиннилсормяннадодзіньларутан
віткартскехинчитамора

л1азнрг6,2

6022

їопаніндігяатіводолпінеждорбЗ
мяннадодз)ішніатірреп,рдис(

ьтятсімікя,інашімзїопан,утрипс
вїопанхиньлогоклаішімусатьлогокла

хинеждорбзмірк(иминьлогоклазебз
ірреп,урдис(вїопанхиндігяхиводолп

)утрипсяннадодзеб)хишніат

йинмє’бо1азнрг01,0
іртіл1вутрипскотосдів

–.р6002.10.10одовосачмит(
йинмє’бо1азнрг70,0
л1вутрипскотосдів

6022
індігяатіводолпінеждорбзикьліТ

яннадодзеб)ішніатірреп,рдис(їопан
утрипс

л1азнрг2,1

7022

зійинаворутанеденйиволитетрипС
�тосдів08кяшнеменутрипсмотсімв

ішніатйиволитетрипс;умє'бовік
їокя�ьдуб,інаворутанед,їопанінтрипс

ітсонцім
л1азнрг4,71

утрипсоговоктосдів�001
009018022мірк(8022

трипсикьліт–
)йинчяьнок

зійинаворутанеденйиволитетрипС
віктосдів08кяшнемутрипсмотсімв
атирекіл,їопанінтрипсінцім,умє'бо
�рипсіводалкс,їопаніньлогоклаішні

�отсирокивощ,итакирбафвіпанівот
вїопаняннелвотогивялдясьтюув

009018022 йинчяьноктрипсикьліТ л1азнрг0,61
утрипсоговоктосдів�001
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Таблиця 4.2
Ставки акцизного збору на тютюнові вироби

уравотдоK
)їіцкудорп(

ДЕЗТKУз

)їіцкудорп(уравотсипО
ДЕЗТKУзондігз

огонзицкаикватС
хидревтууробз
іцинидозхамус

уравотогонавозілаер
)їіцкудорп(

огонзицкаикватС
одхатнецорпууробз
їіцазілаерзуторобо

)їіцкудорп(уравот
]92,12[

1042 аниворисавонютюТ
идохдівівонютюТ 0 0

00012042
00

зирагисичюачюлкв,ирагис
�агисат,имяцнікиминазірдів
мотсімвз,)ирагисікнот(илир

унютют

.тш001азнрг02 %5

09022042
01

унютютзуртьліфзебитерагис
)икрагиц( .тш0001азнрг5 %5

0209022042 унютютзмортьліфзитерагис .тш0001азнрг5,11 %5

мірк(3042
01993042
)01304200

,унютютикиннімазатнютюТ
�инборивоговолсиморп,ішні

»йинавозінегомог«нютют;автц
івонютют;»йинелвондів«оба

їіцнесеатиткартске

0 0

013042
мотсімвз,яннілапялднютюТ

увікиннімазутсімвзебоба
їіцропорпйікя�ьдуб

гк1азнрг01 %5

0001993042 нютютйиньлахюнійиньлавуЖ гк1азнрг01 %5

Таблиця 4.3
Ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби

СГазвіборивдоK СГзондігзуравотсипО
ууробзогонзицкаикватС
іцинидозхамусхидревт

)їіцкудорп(уравот

1 2 3

іяннярогзогоьншіртунвмонугивдмивеншропзибосазінтропснарТ мяннавюлапазз
:момзінахемминнуташ�онпишовиркзатирксідів

0011230.78.78
�нілицмомє'бомичоборз

кяшьлібенанугивдвірд
івон,мс.бук0001

мс.бук1азорвє2,0

091230.78

�нілицмомє'бомичоборз
кяшьлібенанугивдвірд

уилубощ,мс.бук0001
:іннавутсирок
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.3

1 2 3

1091230.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє4,0

3091230.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє6,0

,0112230.78
0912230.78

анугивдвірднілицмомє'бомичоборз
кяшьлібенела,мс.бук0001кяшьліб

,ілібомотва:івон,мс.бук0051
ішні;яннавижорпялдінандалбо

мс.бук1азорвє2,0

092230.78
анугивдвірднілицмомє'бомичоборз

кяшьлібенела,мс.бук0001кяшьліб
:іннавутсирокуилубощ,мс.бук0051

1092230.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє4,0

3092230.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє6,0

,0113230.78
0913230.78

анугивдвірднілицмомє'бомичоборз
кяшьлібенела,мс.бук0051кяшьліб

,ілібомотва:івон,мс.бук0022
ішні;яннавижорпялдінандалбо

мс.бук1азорвє3,0

,0113230.78
0913230.78

анугивдвірднілицмомє'бомичоборз
кяшьлібенела,мс.бук0022кяшьліб

,ілібомотва:івон,мс.бук0003
ішні;яннавижорпялдінандалбо

мс.бук1азорвє6,0

093230.78
анугивдвірднілицмомє'бомичоборз

кяшьлібенела,мс.бук0051кяшьліб
:іннавутсирокуилубощ,мс.бук0022

1093230.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє6,0

3093230.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє9,0

093230.78
анугивдвірднілицмомє'бомичоборз

кяшьлібенела,мс.бук0022кяшьліб
:іннавутсирокуилубощ,мс.бук0003

1093230.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє2,1

3093230.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє8,1

0014230.78
анугивдвірднілицмомє'бомичоборз

івон,мс.бук0003кяшьліб
мс.бук1азорвє0,1

0014230.78
анугивдвірднілицмомє'бомичоборз

івон,мс.бук0003кяшьліб
мс.бук1азорвє0,1

094230.78
анугивдвірднілицмомє'бомичоборз

уилубощ,мс.бук0003кяшьліб
:іннавутсирок
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 4.3

1 2 3

1094230.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє0,2

3094230.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє0,3

панатіньлезид(яннярогзогоьншіртунвмонугивдзілібомотваішнІ іньлезидві
:)молсичмивонатецмикьзинзумоньлапаньтююцарпощ,инугивд

0011330.78 енанугивдвірднілицмомє'бомичоборз
івон,мс.бук0051кяшьліб мс.бук1азорвє2,0

091330.78 шьлібенанугивдвірднілицмомє'бомичоборз
:іннавутсирокуилубощ,мс.бук0051кя

1091330.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє4,0

3091330.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє6,0

,0112330.78
0912330.78

шьлібанугивдвірднілицмомє'бомичоборз
.бук0052кяшьлібенела,мс.бук0051кя

ялдінандалбо,ілібомотва:івон,мс
ішні;яннавижорп

мс.бук1азорвє3,0

092330.78
шьлібанугивдвірднілицмомє'бомичоборз

,мс.бук0052кяшьлібенела,мс.бук0051кя
:іннавутсирокуилубощ

1092330.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє6,0

3092330.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє9,0

,0113330.78
0913330.78

шьлібанугивдвірднілицмомє'бомичоборз
інандалбо,ілібомотва:івон,мс.бук0052кя

ішні;яннавижорпялд
мс.бук1азорвє8,0

093330.78 шьлібанугивдвірднілицмомє'бомичоборз
:іннавутсирокуилубощ,мс.бук0052кя

1093330.78 ончюлкввікор5од мс.бук1азорвє6,1

3093330.78 вікор5даноп мс.бук1азорвє4,2

0930.78 )ішні,монугивдорткелез(ішнІ .тш1азорвє001

0130.78

ухурялдінечанзирпоньлаіцепс,ілібомотвА
�еверепялділібомотваіньлаіцепс;угінсоп

інбідопішніатфьлогувіцваргяннез
ибосазінтропснарт

мс.бук1азорвє6,0

,0000411.78
,0000511.78

0000911.78

идеписолеві)идепомичюачюлкв(илкицотоМ
з,монугивдминжімоподминелвонатсвз

вірднілицмомє'боз,хинзебобаимаксялок
шьлібенела,мс.бук005кяшьлібанугивд
ішні;мс.бук008кяшьліб;мс.бук008кя

мс.бук1азорвє2,0

0990161.78 юосам,іволтижипечирпвіпаніипечирП
гк0053кяшьліб .тш1азорвє001
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Таблиця 4.4
Ставки акцизного збору на деякі товари (продукцію)

азвіборивдоK
СГ СГзондігзуравотсипО

уробзогонзицкаикватС
зхак'ватсхидревту

уравотіцинидо
]21[)їіцкудорп(

003022 еводолосовиП л1аз.нрг32,0

:итялитсидікгеЛ

011000172 икборерепвісецорпхинчіфицепсялд гк0001азорвє21

051000172 ен,хасецорпвьнеровтерепхинчіміхялд
011000172їіцизопухинечанзаз гк0001азорвє21

:инизнебіньлаіцепС

012000172 тиріпс�тйау гк0001азорвє21

052000172 ішні гк0001азорвє02

:інротоминизнеБ

013000172 інйіцаіваинизнеб гк0001азорвє02

073000172 енвиткаеревонизнебовилап гк0001азорвє02

093000172 їіцкарфікгелішні гк0001азорвє02

:итялитсидіндереС

014000172 икборерепвісецорпхинчіфицепсялд гк0001азорвє02

ьнеровтерепхинчіміхялд ен,хасецорпв
014000172їіцизопухинечанзаз гк0001азорвє21

:йеліцхишніялд

:)нисорек(саг

015000172 енвиткаеровилап гк0001азорвє21

–055000172
095000172 йишні гк0001азорвє02

–033000172
053000172

УТСГ(інротоминизнебикьліТ
зівешімус)0002�510.34994100.023

віктосдів5кяшнеменмотсімв
азковабодхинсімвенсикхивонаткоокосив

�терт�литеоба100.67338103УУТ
�А,кЕ08�А,кЕ67�А)ЕБТЕ(уріфеоговолитуб

кЕ89�А,кЕ59�А,кЕ39�ІА,кЕ29

гк0001азорвє06

0172�033000172
05300

�А,09�А,08�А,67�А,27�А:інротоминизнеБ
инизнебат89�А,69�А,59�А,39�ІА,29�А,19

корамхишніінротом
гк0001азорвє06

0172016000172
00017205600

096
)еньлапеньлезид(итялитсидікжаВ гк0001азорвє03

0000911183 одикшімодінсімвенсиківонаткоокосиВ
)0002�100.67338103УУТ(вінизнеб 0
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4.5. Порядок обчислення та сплати

Рис.  4.10. Визначення дати продажу товарів податковими агентами

Рис. 4.11. Особливості сплати акцизного збору з підакцизної продукції,
виготовленої з давальницької сировини

Датою продажу (інших видів відчуження) підакцизного товару
(продукції) податковими агентами є:

в загальному випадку

Перша з подій: дата
відвантаження (пере-
дачі) податковим

агентом підакцизних
товарів (продукції) або

дата одержання
податковим агентом
коштів чи інших видів
компенсацій вартості
підакцизних товарів

(продукції)

якщо податкові
агенти переда-
ють підакцизні
товари (продук-
цію) іншим
особам за

посередницьким
и договорами

дата, коли така
передача

розпочинається

у разі, коли податкові
агенти виступають
посередниками,

стороною договору про
сумісну діяльність

дата, коли розпо-
чинається передача цих

товарів (продукції)
таким особам або за їх
дорученням третім

особам, але не пізніше
їх митного оформлення

Акцизний збір за реалізацію готової продукції, виробленої з давальни-цької
сировини (при встановленні ставок у твердих сумах)

сплачується виробником (переробником)
готової продукції

обов'язковою умовою
відвантаження готової продукції її
власнику або за його дорученням

іншій особі є документальне
підтвердження банківської установи
про перерахування відповідної суми
акцизного збору на розрахунковий
рахунок виробника (переробника)

власник готової продукції, на яку
встановлено ставку акцизного

збору у твердих сумах,
виготовленої на давальницьких
умовах, сплачує акцизний збір

виробнику (переробнику) не пізніше
дня відвантаження готової продукції

його замовнику або за його
дорученням іншій особі
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Рис.  4.12. Обов’язки замовника та виконавця виготовленні алкогольних
напоїв або тютюнових виробів з давальницької сировини

Рис.  4.13. Особливості декларування імпорту підакцизних товарів

Суб'єкт підприємницької діяльності (замовник), що укладає
договір (контракт) з переробним підприємством (виконавцем)
для виготовлення алкогольних напоїв або тютюнових виробів з

використанням давальницької сировини

реєструється у продавця
марок акцизного збору

купує необхідну кількість марок
акцизного збору для маркування

готової продукції

виконавцю забороняється приймати сировину на давальницьких умовах для
виготовлення підакцизних товарів без марок акцизного збору та посвідчення

про реєстрацію в державній податковій інспекції

Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні
товари (продукцію)]

при перетинанні кор-
дону їх декларують і
подають органам
митного контролю
декларацію у двох
примірниках, один з
яких цими органами
надсилається до

податкових інспекцій за
місцезнаходженням
суб'єктів підприєм-
ницької діяльності

встановлюють максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари шляхом
декларування таких цін

без сплати акцизного збору, подають до
органів податкової служби до 15 числа

місяця, що настає за звітним, щомісячний
звіт про обсяги продажу ввезених

(імпортованих) підакцизних товарів
(продукції) та розміри одержаних з покуп-

ців і перерахованих до бюджету сум
акцизного збору, а також про обсяги
переданих товарів, ввезених (імпорто-
ваних) в інтересах інших суб'єктів

підприємницької діяльності,
і утриману суму акцизного збору
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Рис. 4.14. Вимоги до встановлення та оприлюднення
максимальних роздрібних цін

Рис.  4.15. Порядок декларування максимальних роздрібних цін
на підакцизні товари

Максимальні роздрібні ціни

встановлюються на підакцизні
товари, на які визначено
ставки акцизного збору у
відсотках до обороту

запроваджуються з першого числа
місяця, наступного за місяцем, у якому

було подано декларацію

Оприлюднюються
суб'єктом підприєм-

ницької діяльності, що
здійснює роздрібну

торгівлю такими това-
рами, шляхом розмі-

щення на видному місці
у місці торгівлі такими
товарами засвідчених

виробником або
імпортером копій
чинних декларацій

можуть наноситись на споживчу упаковку таких
товарів разом з датою їх виробництва

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється
виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін

Декларація

подається у двох примірниках

виробниками – до
центрального ор-
гану державної

податкової служби
України

не пізніше, ніж за 5 календарних днів
до моменту запровадження
встановлених у декларації

максимальних роздрібних цін

імпортерами –
до центрального
органу держав-
ної митної служ-

би України

містить

відомості про встановлені
виробником або імпортером

максимальні роздрібні ціни на всі
підакцизні товари, що вироб-

ляються ним в Україні, або на всі
підакцизні товари, що імпор-

туються ним в Україну, а також про
дату, з якої запроваджуються
встановлені у декларації
максимальні роздрібні ціни

Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні
ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального
органу державної податкової служби України або центрального органу державної
митної служби України, може здійснюватися не частіше одного разу протягом

календарного місяця
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Рис. 4.16. Підстави для відмови в прийнятті декларації
про встановлення максимальних роздрібних цін

У прийнятті декларації відмовляється виключно, якщо:

декларація подається пізніше,
ніж за п'ять календарних днів
до моменту запровадження

встановлених у ній
максимальних роздрібних цін

декларація подається у формі, іншій,
ніж та, що спільно визначена

центральним органом державної
податкової служби України та

центральним органом державної
митної служби України

Таблиця 4.5
Відповідальність за порушення порядку декларування максимальних

роздрібних цін на підакцизні товари

яннешуропдиВ уфартшрімзоР уфартшамусаньламініМ

имивонютютялвігроТ
ітсонтусдівирпимаборив

ичмокинборивїонеріваз
орпїіцаралкедморетропмі

інбірдзоріньламискам
иравотінзицкадіпаниніц

їонамиртоітсотрав%002
уравотїітрап

нрг0071

їонбірдзорянненсйідЗ
имивонютютілвігрот

ощ,иманіцазимаборив
илубощ,ітьтюущивереп

інаворалкедаз

хивонютютітсотрав%001
уясьтядоханзощ,віборив

яцвадорп
нрг0001
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Рис.  4.17. Загальні вимоги щодо застосування акцизних марок

Марки акцизного збору –
спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби.

Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність
ввезення та реалізації на території України цих виробів

наявність марки акцизного
збору на пляшці (упаковці)
алкогольних напоїв на пачці

(упаковці) тютюнових виробів є
однією з умов для ввезення на

митну територію України і
реалізації їх споживачам

виробники
алкогольних

напоїв та тютю-
нових виробів
проводять
маркування

кожної пляшки
(упаковки)
алкогольних

напоїв та кожної
пачки (упаковки)

тютюнових
виробів у такий
спосіб, щоб вона
розривалася під
час відкупорю-
вання (розкри-
вання) товару

без обклеювання їх марками
акцизного збору здійснюється
ввезення алкогольних напоїв у
автомобільних та залізничних
цистернах, а також у баках,
бачках та інших ємкостях
місткістю більше 5 літрів з

метою реалізації або обміну на
території України

забороня-
ється вве-
зення, збе-
рігання,
транспор-
тування,
прийняття
на комісію з
метою про-
дажу та

реалізація
на території
України
алкоголь-
них напоїв
та тютюно-
вих виробів
без марок
акцизного
збору

марки акцизного збору, не використані для
маркування товарів через їх пошкодження,

приймаються від покупців марок для
утилізації з відшкодуванням фактично

сплачених сум акцизного збору, при цьому
плата за марки акцизного збору поверненню

не підлягає

продаж (передача)
придбаних марок

акцизного збору одним
покупцем марок іншому
забороняється, крім
передачі імпортерами
іноземним виробникам
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Рис.  4.18.  Механізм відшкодування акцизного збору при експорті
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Рис.  4.19. Строки одержання марок акцизного збору при імпорті
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Строки одержання марок акцизного збору

для кожного
контракту

визначаються
покупцями марок
(імпортерами) за
погодженням з ДПІ

залежно від обсягів
товарів, що
імпортуються

у контракті на поставку робиться відмітка про
кількість виданих марок акцизного збору

і зазначається дата їх видачі

продаж марок для ввезення наступних товарних
партій виробів проводиться після подання

продавцю марок копії ввізної ВМД на ввезення
попередньої партії товарів

у разі ввезення за контрактом товарів
кількома партіями

У разі реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів на експорт
чи обміну їх на іншу продукцію у зовнішньоекономічних відносинах,
яка відповідно до чинного законодавства не підлягає оподаткуванню

акцизним збором

платнику податку повертається з бюджету
сплачена сума акцизного збору за умови:

надходження валютних коштів на
валютний рахунок підприємства або
оприбуткування продукції, одержаної в
результаті товарообмінної операції

пред'явлення підтверджувальних
документів (договору на
товарообмінні операції,

вантажної митної декларації)
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Рис. 4.20. Строки сплати акцизного збору на алкогольні напої
та  тютюнові вироби

Строки сплати акцизного збору на алкогольні напої
та тютюнові вироби

українські підпри-
ємства-виробники

алкогольні
напої

на третій
робочий
день після
здійснення
обороту з
реалізації

до 16
числа

наступно-
го за звіт-

ним
місяця

тютюнові
вироби

власники го-
тової продук-
ції, виготов-
леної з вико-
ристанням
давальниць-
кої сировини

не пізніше дня
одержання
готової
продукції

фізичні особи, які
ввозять такі товари в

обсягах, що
відпадають під

визначення товарної
партії і підлягають
обкладенню ввізним
(імпортним) митом

під час митного
оформлення

суб'єкти підприємницької діяльності,
що отримують спирт етиловий

неденатурований для переробки на
іншу підакцизну продукцію

підприємства
вторинного
виноробства

видають органу ДПСУ
податковий вексель,

який має бути
погашеним протягом
90 календарних днів
починаючи від дня
видачі векселя або

надання іншої
банківської гарантії
сплатити суму
акцизного збору

або спла-
чують
збір до
моменту
отри-
мання
спирту

при придбанні
марок акциз-
ного збору

імпортери

до або під час
митного оформлення

імпортованих
алкогольних напоїв

та тютюнових виробів

за заявкою-
розрахун-

ком

із суми
переви-
щення
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Рис. 4.21. Порядок справляння акцизного збору при ввезенні
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

У разі імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Фізичні особи, які ввозять на
митну територію України

алкогольні напої та тютюнові
вироби в обсягах, що

відпадають під визначення
товарної партії і підлягають

обкладенню ввізним
(імпортним) митом

в разі відсутності чеків збір
сплачуються виходячи
з індикативних цін

сплачують акцизний збір на
підставі вантажної митної
декларації з пред'явленням

товарних чеків

Суб'єкти підприємницької діяльності, вклю-
чаючи громадян, які займаються підприєм-
ницькою діяльністю без створення юридич-
ної особи, і які уклали контракт з інозем-
ними виробниками на поставку в Україну
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

повинні заре-
єструватись у
продавця

марок акциз-
ного збору як
імпортери з
одержанням
посвідчення

для одержання марок
подають в ДПІ заявку-
розрахунок у трьох
примірниках за вста-
новленою формою,

платіжні документи про
внесення плати за
марки та сплату
акцизного збору

сума збору визначається платниками
самостійно виходячи з:

вартості імпорто-
ваних алкогольних

напоїв та
тютюнових виробів

ставок ввіз-
ного мита і
митних
зборів

ставок
акциз-
ного
збору

придбані марки пере-
даються іноземним
виробникам для

маркування виробів у
процесі виробництва

акцизний збір із суми перевищення вартості
імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових
виробів над вартістю, врахованою в заяві-роз-
рахунку, визначається і сплачується, виходячи

з цін ВМД, але не нижче індикативних цін

імпортери мають право ввозити алкогольні
напої та тютюнові вироби лише через митниці,
попередньо обумовлені з продавцем марок під

час придбання марок

умовою для митного
оформлення є наяв-
ність на пляшці (упа-
ковці), пачці (упаковці)
акцизних марок, а також

подання органам
митного контролю при-
мірника заяви-роз-

рахунку з відміткою про
повну сплату сум акциз-
ного збору і засвідченої
імпортером копії декла-
рації про встановлені
ним чинні максимальні

роздрібні ціни
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Рис. 4.22. Організація контролю за справлянням акцизного збору
на алкогольні напої та тютюнові вироби

Контроль

за сплатою акцизного
збору

ведення обліку та скла-
дення звітів про надхо-

дження акцизного збору до
відповідного бюджету

організація роботи щодо
виготовлення марок
акцизного збору, їх
зберігання і продажу

здійснюється держав-
ними податковими

інспекціями, в функції яких
також входить:

контроль своєчасності
подання платниками роз-
рахунків та інших докумен-
тів, пов'язаних з обчис-
ленням акцизного збору

реєстрація імпортерів та
видача їм посвідчень за
встановленою формою на
право ввезення в Україну
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

прийняття постанов про конфіскацію
алкогольних напоїв та тютюнових

виробів, що реалізуються торговель-
ними підприємствами без наявності на
пляшці (упаковці), пачці (упаковці) марок

акцизного збору

за наявністю марок на пляшці (упаковці)
алкогольних напоїв та на пачці (упаковці)

тютюнових виробів здійснюють:

під час їх
реалізації

під час вве-
зення цих
товарів на
митну тери-
торію України

митні органи

державні податкові
інспекції

контрольно-
ревізійна служба

органи внутрішніх
справ

у разі виявлення фактів порушення
порядку ввезення, зберігання,

транспортування, реалізації або торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими
виробами без наявності марок акцизного
збору контролюючі органи складають
і передають державним податковим

органам протокол та опис товарів, на яких
немає марок акцизного збору

встановленого зразка, для прийняття
відповідної постанови

конфісковані алкогольні напої
підлягають знищенню або
промисловій переробці

конфісковані тютюнові вироби
підлягають знищенню
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Рис. 4.23. Система пільг з акцизного збору
відповідно до Декрету [35]

4.6. Податкові пільги

Акцизний збір не справляється з товарів:

що були вивезені
(експортовані) платником
акцизного збору за межі
митної території України

товари вважаються
вивезеними

(експортованими) країни в
разі, коли їх вивезення

(експортування)
засвідчене належно
оформленою митною

вантажною декларацією

при реалізації легкових
автомобілів спеціального

призначення

для
інвалідів,

оплата вар-
тості яких
прова-

диться ор-
ганами соці-
ального за-
безпечення

за перелі-
ком, що
визнача-
ється КМУ
(швидка
медична
допомога,
міліція
тощо)

що імпортуються на митну територію Українисправляння акциз-
ного збору здійсню-
ється з урахуванням

особливостей,
встановлених зако-
нодавством для

спеціальних еконо-
мічних зон та тери-
торій пріоритетного

розвитку

при вивезенні
з митної
території
України

підакцизної
продукції,
набутої

інвестором у
власність на
умовах угоди
про розподіл
продукції

призначених для вла-
сного використання
розвідувальними ор-

ганами України техніки,
устаткування, майна і
матеріалів (у тому числі

засобів озброєння,
спеціальних технічних

та інших засобів,
вогнепальної зброї та
боєприпасів до неї),
оплата вартості яких
здійснюється цими

органами

якщо з таких товарів
згідно із законодавст-

вом України не
справляється податок
на додану вартість у
зв'язку із звільненням,
передбаченим для:

транзитних товарів

реекспортованих
товарів

товарів на митних
складах

товарів, що
спрямовуються до

магазинів
безмитної торгівлі

товарів, що призначаються для переробки
під митним контролем
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Рис. 4.24. Пільги з акцизного збору на алкогольні напої
та тютюнові вироби

Не підлягають оподаткуванню [9]:

вартість та обсяги ввезених і
конфіскованих на території
України алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, щодо
яких не визначено власника,
а також тих, що перейшли
до держави за правом

спадкоємства

вартість алко-
гольних напоїв та
тютюнових виро-
бів, експортованих
за межі митної

території України
за іноземну

валюту, за умови
надходження цієї
валюти на рахунок

підприємства

при цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезені в Україну
і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок,

конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків тощо, пропускаються через митний
кордон за рішенням митного органу в достатній кількості з урахуванням

мети переміщення

вартість та об-
сяги алкоголь-
них напоїв та
тютюнових
виробів, що
перевозяться

через територію
України

транзитом

вартість та обсяги
імпортованої чи

обороти з реалізації
(передачі) української
сировини, що вво-

зиться або використо-
вується для виробни-
цтва підакцизних

товарів

вартість та обсяги
алкогольних напоїв
та тютюнових виро-
бів, що ввозяться
(пересилаються)

фізичними особами
на територію України

в межах норм,
визначених законо-
давством для без-

митного ввезення цих
видів товарів

вартість та обсяги зразків
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів,

ввезених на територію
України з метою показу чи
демонстрації, якщо вони
залишаються власністю
іноземних юридичних осіб

і їх використання на
території України не має
комерційного характеру
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5. МИТО
5.1. Ознаки та види мита

Рис. 5.1. Класифікаційні ознаки та види мита

Мито

За напрямком руху
товарів

Вивізне (експортне)

Ввізне (імпортне)

За способом
нарахування

За ступенем сприяння
імпорту

За обмеженням імпорту
або експорту

Специфічне

Адвалерне

Повне

Комбіноване

Преференційне

Пільгове

Антидемпінгове

Компенсаційне

За періодом дії
Сезонне

Постійне

Спеціальне
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Рис. 5.2. Способи нарахування мита

Рис. 5.3.  Диференціація ставок мита за ступенем сприяння імпорту

Класифікація мита за способами нарахування

Адвалерне СпецифічнеКомбіноване

нараховується у відсотках
до митної  вартості
товарів та інших
предметів, які

обкладаються митом

поєднує обидва
види митного
обкладення

нараховується  у  вста-
новленому  грошовому
розмірі на одиницю това-
рів та інших  предметів,
які  обкладаються митом

Диференціація ставок мита за ступенем сприяння імпорту

преференційні
ставки повні ставкипільгові ставки

застосовуються до
товарів та інших

предметів, що походять
з  держав,  які входять
разом з Україною до
митних  союзів  або

утворюють  з  нею спе-
ціальні  митні  зони,  і  в
разі  встановлення

будь-якого спеціального
преференційного мит-
ного режиму згідно з
міжнародними дого-
ворами за участю

України

застосовуються до товарів та
інших предметів, що походять з
країн або економічних союзів, які
користуються в Україні режимом
найбільшого сприяння, котрий
означає, що іноземні суб'єкти
господарської діяльності цих
країн або союзів мають пільги

щодо мит, за винятком випадків,
коли зазначені мита та пільги
щодо них встановлюються в

рамках спеціального
преференційного митного

режиму

застосову-
ються до
решти

товарів та
інших

предметів
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Рис. 5.4.  Обмеження щодо застосування сезонного мита

Рис. 5.5.  Класифікація особливих видів мита

Рис. 5.6.  Підстави для застосування спеціального мита

Обмеження
щодо

застосування
сезонного

мита

вводиться відносно окремих товарів та інших
предметів

термін застосування сезонного ввізного та
вивізного мита – не більше чотирьох місяців

з моменту їх встановлення

Особливі види мита

Компенсаційне мито

Спеціальне мито

встановлюються з метою захисту економічних інтересів України, українських
виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення на
митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно

від інших видів мита

Антидемпінгове мито

Підстави для застосування спеціального мита

як засіб захисту
українських виробників

як засіб захисту національного
товаровиробника у разі, коли
товари ввозяться на митну

територію України в обсягах та
(або) за таких умов, що

заподіюють значну шкоду або
створюють загрозу заподіяння
значної шкоди національному

товаровиробнику

як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав,
митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних

прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або)
ущемляють інтереси України

як запобіжний засіб щодо учасників
зовнішньоекономічної діяльності,
які порушують національні інтереси

у сфері зовнішньоекономічної
діяльності
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Рис. 5.7. Підстави для застосування антидемпінгового мита

Рис. 5.8. Підстави для застосування компенсаційного мита

Підстави
для засто-
сування

антідемпін-
гового мита

у разі вивезення за межі митної території України товарів
за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів
подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на

момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює
шкоду національному товаровиробнику

у разі ввезення на митну територію України товарів, які є
об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному

товаровиробнику

Підстави для
застосування
компенса-

ційного мита
у разі вивезення за межі митної території України
товарів, для виробництва, переробки, продажу,
транспортування, експорту або споживання яких
безпосередньо або опосередковано надавалася
субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду

у разі ввезення на митну територію України товарів, які є
об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному

товаровиробнику

5.2. Митна вартість

Рис.  5.9.  Складові митної вартості

Митна вартість

ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари на
момент перетину митного кордону України

ціна товару, зазначена
в рахунку-фактурі

плата за використання об'єктів інте-
лектуальної власності, що нале-
жить до даних товарів та інших

предметів і яка повинна бути опла-
чена імпортером (експортером)
прямо чи побічно як умова їх

ввезення (вивезення)

комісійні та брокерські

фактичні витрати на
транспортування, навантаження,

розвантаження, перевантаження та
страхування до пункту перетину

митного кордону України
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Рис. 5.10. Послідовність використання методів визначення
митної вартості товарів, що імпортуються

Рис. 5.11. Принципи застосування митними органами
методів визначення митної вартості товарів

Послідовність застосування методів визначення митної вартості товарів, що
імпортуються в Україну митним органом у разі відсутності даних, що

підтверджують правильність визначення заявленої декларантом митної
вартості товарів, або за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності

поданих декларантом відомостей

за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1 – основний метод)

за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2)

за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3)

резервний (метод 6)

на основі віднімання вартості (метод 4)

на основі додавання вартості (метод 5)

Принципи
застосу-
вання
методів
визна-
чення
митної
вартості
товарів
митними
органами

митна вартість товарів визначається митним органом у
випадках: відсутності або недостовірності даних, що

підтверджують задекларовану митну вартість

основним методом визначення митної вартості товарів
є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються

якщо основний метод не може бути використаний,
застосовується послідовно кожний із перелічених методів

кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість
товарів не може бути визначена шляхом застосування

попереднього методу
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Рис. 5.12. Критерії віднесення осіб до взаємозалежних

Рис. 5.13. Умови застосування методу
«за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються»

Взаємозалежні особи

один з учасників угоди – фізична осо-
ба чи посадова особа одного з під-
приємств – учасників угоди є одно-
часно посадовою особою іншого

учасника угоди

учасники угоди є співвласниками
підприємства

учасники угоди пов'язані
трудовими відносинами

один з учасників угоди володіє
вкладом (паєм) чи акціями з
правом голосу в статутному

капіталі іншого учасника угоди,
які становлять не менше п'яти
відсотків статутного капіталу

обидва учасники угоди перебувають
під прямим чи непрямим контролем

третьої особи

учасники угоди спільно, прямо чи
непрямо контролюють третю особу

один з учасників угоди прямо чи
непрямо контролює іншого

учасника угоди
учасники угоди – фізичні особи
чи посадові особи підприємств –

учасників угоди є родичами

Метод «за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються»
використовується для визначення митної вартості товарів, якщо

використані декларантом відомості
підтверджені документально та є

кількісно вираженими та достовірними

продаж (відчуження) та ціна угоди не
залежить від дотримання умов, вплив

яких неможливо врахувати

немає обмежень щодо прав покуп-
ця (імпортера) на використання то-
варів, що оцінюються, за винятком
тих, які: вводяться або вимагають-
ся законом; обмежують географіч-
ний регіон, в якому товари можуть
бути перепродані (відчужені повтор-
но); неістотно впливають на ціну

товару

жодна частина прибутку від
будь-якого наступного перепродажу,
реалізації чи використання товарів

покупцем не буде надходити прямо чи
побічно на користь продавця

учасники угоди
(експортер та імпортер)

не є взаємозалежними особами

особи, асоційовані у бізнесі одна з
одною, з яких одна є виключним
агентом, дистриб'ютором або

єдиним концесіонером, вважаються
взаємозалежними особами лише у

разі, якщо підпадають під дію
критеріїв взаємозалежних осіб

при торговельній угоді між
взаємозалежними особами ціна угоди
повинна прийматися для цілей митної
оцінки, якщо митний орган вважає

таку ціну прийнятною
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Рис. 5.14. Витрати, що додаються до ціни угоди для визначення митної
вартості товару при використанні метода 1

Витрати, які додаються до ціни угоди, якщо вони не були раніше до неї
включені, для визначення митної вартості товарів  методом «за ціною угоди

щодо товарів, які імпортуються» (метод 1)

витрати на доставку товарів до
аеропорту, порту чи іншого
місця ввезення товарів на
митну територію України:

вартість транспортування

витрати на навантаження,
вивантаження, переванта-
ження і перевалку товарів

витрати, понесені покупцем

страхові суми

вартість контейнерів та
іншої багатооборотної

тари, якщо відповідно до
товарної номенклатури
вони розглядаються як
одне ціле з товарами, що

оцінюються

комісійні та брокерські ви
нагороди, за винятком комі-
сійних за закупівлю товару

вартість пакування, вклю-
чаючи вартість пакуваль-
них матеріалів та робіт,
пов'язаних з пакуванням

ліцензійні та інші платежі за
використання об'єктів права
інтелектуальної власності, які

покупець (імпортер) прямо чи побічно
повинен сплатити як умову продажу
(відчуження) товарів, що оцінюються

відповідна частина вартості таких то-
варів та послуг, які прямо чи побічно
надаються покупцю безоплатно або
за зниженою ціною для використання

у зв'язку з виробництвом або
продажем (відчуженням) на вивезення
товарів, що оцінюються, якщо вона не

була включена до заявленої ціни

відповідна частина прибутку
від будь-якого подальшого

перепродажу, передачі чи ви-
користання товарів, що оціню-
ються, на митній території

України, яка прямо чи побічно
йде на користь продавця

інструментів, штампів, форм та
інших подібних предметів, вико-
ристаних на виробництво цих

товарів

сировини, матеріалів, деталей,
напівфабрикатів та інших комп-
лектуючих виробів, які є скла-
довою частиною товарів,

що оцінюються

матеріалів, витрачених на
виробництво товарів, що
оцінюються (мастильних
матеріалів, палива тощо)

інженерної проробки, дослідно-
конструкторських робіт, дизайну,
художнього оформлення, ескізів

та креслень, виконаних за
межами митної території України
і безпосередньо необхідних для

виробництва таких товарів
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Рис. 5.15. Умови, що визначають можливість застосування методу оцінки
митної вартості товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2)

Рис.  5.16.  Послідовність застосування
методу «ціни угоди щодо ідентичних товарів»

Ціна угоди щодо
ідентичних

товарів береться
за основу для
визначення

митної вартості
товарів, якщо ці

товари

продані (відчужені) для ввезення на територію України

ввезені одночасно з товарами, що оцінюються,
або не раніше ніж за 90 днів до ввезення товарів,

що оцінюються

ввезені приблизно в тій же кількості та за тих самих
комерційних умов

Послідовність застосування методу «ціни угоди щодо ідентичних товарів»
(метод 2) для визначення митної вартості товарів

Перевірка дотримання умов, що визначають можливість
застосування цього методу

Перевірка відповідності товарів критеріям ідентичності

Коригування митної вартості товарів, що визначається за ціною
угоди щодо ідентичних товарів, з урахуванням витрат (метод 1)

Коригування ціни ідентичних товарів у випадку, якщо вони
ввозилися в іншій кількості або на інших комерційних умовах

У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється
більше однієї ціни угоди щодо ідентичних товарів, для
визначення митної вартості товарів, що імпортуються,

застосовується найнижча з них
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Рис. 5.17. Застереження щодо визначення митної вартості товарів
за методами 2 та 3

Рис. 5.18. Схема визначення митної вартості товарів за методом 4

Застереження
щодо умов

застосування
методів оцінки
товарів за ціною
угоди щодо
ідентичних
товарів та за
ціною угоди

щодо подібних
(аналогічних)

товарів

Товари не вважаються ідентичними чи подібними
(аналогічними) оцінюваним, якщо вони не були вироблені

в тій же країні, що і товари, які оцінюються

Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів,
а іншою особою, беруться до уваги лише у разі, якщо
немає ні ідентичних, ні подібних (аналогічних) товарів,

виготовлених особою – виробником товарів, які
оцінюються

Товари не вважаються ідентичними чи подібними (анало-
гічними), якщо їх проектування, дослідно-конструкторські
роботи, художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення,

а також інші аналогічні роботи виконані в Україні

Метод оцінки митної вартості
товарів на основі віднімання

вартості

Застосовується у тому разі, якщо
оцінювані, ідентичні чи подібні (ана-
логічні) товари продаватимуться
(відчужуватимуться) на митній

території України у незмінному стані

За основу береться ціна оди-
ниці товару, за якою оцінювані,
ідентичні чи подібні (анало-
гічні) товари продаються най-
більшою партією на території
України у час, максимально
наближений до часу ввезення

покупець не є взаємозалежною
з продавцем особою

не пізніше ніж через 90 днів з дати
ввезення оцінюваних товарів

Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені:

комісійні винагороди,
звичайні надбавки на

прибуток та загальні ви-
трати у зв'язку з прода-
жем на митній території
України товарів того ж

класу та виду

звичайні витра-
ти, понесені в

Україні на наван-
таження, виван-
таження, транс-
портування,
страхування

суми ввізного (імпортного)
мита, податків, зборів та
інших платежів, що під-
лягають сплаті в Україні у

зв'язку з ввезенням
(імпортом) чи продажем
(відчуженням) товарів
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Рис. 5.19. Особливості застосування методу оцінки
на основі додавання вартості (метод 5)

Рис. 5.20. Обмеження щодо використання цінової інформації
за резервним методом (метод 6)

За основу
береться ціна

товарів,
розрахована
шляхом

додавання
(з урахуванням
витрат, що
включаються

до ціни
відповідно
методу 1

вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у
зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів

загальних витрат, характерних для продажу
(відчуження) в Україну з країни вивезення товарів
того ж виду, у тому числі витрат на навантаження,

вивантаження, транспортування, страхування до місця
перетинання митного кордону України, та інших витрат

прибутку, що його звичайно одержує експортер у
результаті поставки в Україну таких товарів

Для
визначення
митної
вартості
товарів за
резервним
методом
не може

використо-
вуватися

ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера

ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до
третіх країн

ціна товарів українського походження на внутрішньому
ринку України

довільно встановлена чи достовірно не підтверджена
ціна товарів

витрати на виробництво, що відрізняються від тих, які
були визначені для розрахунків ціни ідентичних або

подібних (аналогічних) товарів

мінімальна митна вартість

більша з двох альтернативних вартостей
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5.3. Країна походження товару

Рис. 5.21. Критерії визначення країни походження товарів

Рис. 5.22. Операції, які не є достатньою переробкою товарів

Критерії визначення країни походження товарів

Товари, повністю вироблені в країні

продукція, одержана в ній від
живих тварин

корисні копалини, видобуті
в межах її території або

економічної зони
декларовані товари класи-
фікуються в тарифній позиції

іншій, ніж матеріали чи
вироби, що походять з третіх
країн і були використані для

їх виготовлення

вироблена в ній продукція
мисливського, рибальського

і морського промислу

Товари, піддані в країні достатній
переробці чи обробці

у вартості декларованих
товарів частка добавленої
вартості становить не менш

як 50 відсотків

живі тварини, вирощені в ній

рослинна продукція, вирощена на
її ґрунті

вторинна сировина і відходи, які є
результатом виробничих та інших
операцій, здійснюваних у даній

країні
товари, вироблені в даній країні
виключно з переліченої продукції

продукція морського промислу, ви-
добута або вироблена у Світовому

океані суднами даної країни,
а також суднами, орендованими

(зафрахтованими) нею

Технологічні операції, які не можуть визнаватися
як достатня переробка товарів

операції щодо схоронності
товарів під час їх зберігання

чи транспортування

підготовка товарів для продажу і
транспортування (подрібнення
партії, формування відправлень,
сортування та перепакування)

змішування товарів (компонентів) без
надання одержаній продукції

характеристик, що істотно відрізняють
її від вихідних складових

прості складальні операції)
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Рис. 5.23. Ознаки критерію достатньої переробки згідно
з Митним кодексом України

Рис. 5.24. Критерій достатності переробки транспортних засобів

Критерій достатньої переробки (згідно з Митним кодексом
України [2]) визначається:

або правилом, яке потребує в результаті переробки товару зміни
класифікаційного коду товару за Гармонізованою системою опису та

кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків

або правилом адвалерної частки, яке полягає в зміні вартості товару в
результаті його переробки, якщо при цьому додана вартість становить не

менш як 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті
переробки, або частка використаних матеріалів з іншої країни чи

невідомого походження становить менш як 50 відсотків від вартості
товару, одержаного в результаті переробки

або переліком виробничих та технологічних операцій, які хоч і не ведуть у
результаті переробки товару до зміни його коду чи його вартості

відповідно до правила адвалерної частки, але з дотриманням певних
умов визнаються достатніми

Операції, виконання яких є обов'язковою умовою достатньої переробки наземних
(дорожніх) транспортних засобів, (товарні позиції УКТ ЗЕД 8702, 8703, 8704), які

виготовлені і ввозяться з територій спеціальних (вільних) економічних зон,
розташованих на території України

виготовлення кузова (кабіни) транспортного
засобу, коли з окремих елементів, деталей або
вузлів методами нероз'ємного з'єднання виго-
товляється кузов (кабіна), призначений для по-
дальшого фарбування і складання. При цьому
у процесі виготовлення кузова (кабіни) склада-
ється в єдине ціле не менш як шість основних

елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути
дах, боковина ліва, боковина права, підлога

спорядження кузова
(кабіни)

фарбування кузова
(кабіни)

складання
транспортного засобу
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5.4. Митні пільги

Рис. 5.25. Види митних пільг

Рис. 5.26. Підстави для застосування митних пільг

Рис. 5.27. Варіанти зниження рівня митного обкладення

Підстави
для застосу-
вання митних

пільг

на основі податкового законодавства України

на основі Митного кодексу України

на основі міжнародних договорів України, укладених
в установленому законом порядку

Звільнення від сплати мита

Види митних
пільг

Зниження рівня митного обкладення

Пільгові режими при перетинанні кордону
спеціальних митних зон

Тарифні преференції

при ввезенні та вивезенні
товарів, відремонтованих
та раніше ввезених на
митну територію України
або вивезених за межі цієї

території

Зниження рівня митного обкладення

при ввезенні та вивезенні
товарів,  пошкоджених до
пропуску їх через митний

кордон України, але придатних
для використання як вироби

або матеріали

в інших ви-
падках, що
визначають-
ся Кабінетом
Міністрів
України
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Рис. 5.28. Види пільг у вигляді звільнення від сплати мита

Звільнюються від сплати мита [6]

транспортні засоби, що здійснюють
регулярні міжнародні перевезення
вантажів, багажу та пасажирів,
а також відповідні предмети

матеріально-технічного постачання
і спорядження, паливо,

продовольство та інше майно

валюта України, іноземна валюта та
цінні папери

предмети матеріально-технічного
постачання та спорядження,

паливо, сировина для промислової
переробки, продовольство та інше
майно, що вивозяться за межі
України для забезпечення

виробничої діяльності українських
та орендованих (зафрахтованих)

суден, які ведуть морський
промисел, а також продукція їх

промислу, що ввозиться

товари та інші предмети, що стали
в результаті пошкодження до про-
пуску їх через митний кордон Укра-
їни непридатними для використання

як вироби або матеріали

товари та інші предмети, що
переходять у власність держави

предмети, що ввозяться (вивозяться) для
офіційного і особистого користування

організаціями та особами, які
користуються правом безмитного ввезення

(вивезення) таких предметів

товари (крім підакцизних), що імпор-
туються всеукраїнськими та міжна-
родними об'єднаннями громадян,

які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

товари та інші предмети, які походять з
митної території України і ввозяться назад

на цю територію без обробки або
переробки, а також товари та інші

предмети іноземного походження, які
вивозяться назад за межі митної території

України без обробки або переробки

товари та інші предмети, що знову
ввозяться (вивозяться) на митну територію

України і походять з іншої території
(з України), які були оплачені митом при
первісному ввезенні (вивезенні) та тим-
часово вивозились (ввозились) за межі

(на митну територію)України

товари (крім підакцизних), що ввозяться з
метою виготовлення боєприпасів, їх

елементів та виробів спецхиміїтовари за спеціальними
тимчасовими галузевими пільгами

товари та інші матеріальні цінності, що
ввозяться на митну територію України,
призначені для виконання угоди про

розподіл продукції, а також продукція, що
вивозиться таким інвестором з України

документи, що надсилаються у рамках
міжнародного документообміну до

бібліотек та інших самоврядних організацій

архівні документи, придбані з
метою їх внесення до

Національного архівного фонду

розвідувальні органи України щодо
техніки, устаткування, майна й матеріалів,
що призначені для власного використання

цими органами
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Рис. 5.29. Вимоги, що висуваються для звільнення від ввізного мита до
всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Рис. 5.30. Перелік галузевих пільг тимчасового характеру

Вимоги, що ви-
суваються до
всеукраїнських
та міжнародних
об'єднань гро-
мадян, які по-
страждали вна-
слідок Чорно-
бильської ката-
строфи для

звільнення їх від
ввізного мита

у статутній діяльності яких передбачено надання соціальної
і медичної допомоги постраждалим внаслідок

Чорнобильської катастрофи

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, становлять не менше 75 відсотків загальної
чисельності членів об'єднань і працюючих на цих

підприємствах

перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх
підприємств і організацій, перелік імпортованих ними

товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну
затверджуються Кабінетом Міністрів України

Галузеві пільги тимчасового характеру (за умови цільового використання)

до 1 січня 2005 року при ввезенні
матеріалів, устаткування і

комплектуючого обладнання, що
використовуються для будівництва
суден підприємствами суднобудівної

промисловості

до 1 січня 2006 року при ввезенні ма-
теріалів, устаткування і комплекту-
ючого обладнання, крім підакцизних,
що використовуються для вироб-

ництва броньованих бойових машин і
комплектуючих виробів до них

до 1 січня 2009 року товари мате-
ріали та обладнання, що ввозяться на
митну територію України для вико-

ристання в поліграфії та книговиданні

до 1 січня 2007 року при ввезенні ком-
плектуючих виробів і обладнання, що
використовуються для потреб роз-

робки, виробництва авіаційної техніки

на період реалізації інвестиційних проектів – матеріали, устаткування та комплек-
туючі вироби (крім підакцизних), що ввозяться вітчизняними підприємствами для
переробки, комплектування на митній території України з подальшим вивезенням

за межі України для реалізації інвестиційних проектів у Туркменистані
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Рис. 5.31.  Види тарифних преференцій

Рис. 5.32. Варіанти умовно'безмитного ввезення і вивезення товарів

Умовно-безмитне ввезення і вивезення

Товари та інші предмети, що
тимчасово ввозяться на митну

територію України і призначені для
зворотного вивезення за її межі у
встановлені строки у незмінному

стані або відремонтованому вигляді

Товари та інші предмети, що
тимчасово вивозяться за межі
митної території України та

призначені для зворотного ввезення
на цю територію у встановлені
строки у незмінному стані

Строки умовно-безмитного ввезення та вивезення
визначаються Митним кодексом України [2]

Види тарифних преференцій

встановлення квот на
преференційне ввезення
щодо товарів та інших

предметів, які:

зниження ставок
мита

звільнення від
обкладення митом

походять з держав, що утворюють разом з
Україною митний союз або зону вільної торгівлі

обертаються в
прикордонній торгівлі
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Рис. 5.33. Особливості режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Режим тимчасового ввезення

Умови переміщення товарів у режимі тимчасового
ввезення (вивезення)

подання  митному  органу  до-
кументів  на  такі  товари з об-
ґрунтуванням  підстав їх  тим-
часового ввезення на митну

територію України (вивезення за
межі митної території України)

надання  митному  органу,  що
здійснює  митне  оформлення

товарів, які тимчасово ввозяться
(вивозяться), зобов'язання про їх
зворотне  вивезення  (ввезення)
у  строки,  що  обумовлені  метою
тимчасового  ввезення  (виве-
зення),  але  не  перевищують

строків,  встановлених
Митним кодексом України

подання  митно-
му  органу,  що
здійснює  митне
оформлення то-
варів,  які  тимча-
сово   ввозяться

(вивозяться), доз-
волу відповід-
ного   компе-

тентного  органу
на тимчасове
ввезення (виве-
зення)  товарів,
якщо  отримання
такого дозволу
передбачено
законом

Строки тимчасо-
вого ввезення (виве-

зення) товарів

один  рік  з  дня  вве-
зення  на митну
територію України

(вивезення з митної
території України)

З урахуванням мети
ввезення  (виве-
зення)  товарів  та
інших обставин

строк, зазначений у
частині першій цієї
статті, може бути

продовжений відпо-
відним митним

органом

Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення)
з умовним повним звільненням від оподаткування

товари, призначені
для  демонстрації
або  використання

на виставках, ярмар-
ках, конференціях
або інших подібних

заходах

зразки товарів і  пред-
метів та рекламних
фільмів за умови, що
вони залишаються

власністю особи,  яка
перебуває або  прожи-
ває  за межами  тери-
торії  тимчасового  вве-
зення, і  характер їх

використання  на тери-
торії України –
не комерційний

професійного облад-
нання, необхідного
особам, для   підго-
товки   репортажів,
здійснення  записів
або передач для за-
собів масової інфор-
мації або зйомки

фільмів

товари, що ввозяться
в рамках навчальної,

наукової або культурної
діяльності

особистих речей
пасажирів  та  товарів,
що  ввозяться  для
спортивних цілей

контейнерів, піддонів,
упаковки тощо,  які

ввозяться  (вивозяться)
у  зв'язку  з  якою-
небудь комерційною

операцією

матеріалів для
реклами та туризму

транспортних засобів,
що   використовуються

виключно для
перевезення пасажирів
і товарів через митний

кордон України
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 Таблиця 5.1
Розмір плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза

місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
установленим для митних органів

їіцарепоавзаН

ибосоїоводасопитоборунидогундоаЗ
огонтимсачдіпунагроогонтим

обауравотїітрапїєіндояннелмрофо
АШСвіралод,убосазогонтропснартогондо

вібосазхинтропснартівіравотяннелмрофоентиМ
вінагрохинтимяннавушатзормецсімазоп

сачйичобору 02

індіндіхивісачйинчін,йинчорудану 04

індічоборенатівоктявсу 05

ушатзорхяцсімувібосазхинтропснартівіравотяннелмрофоентиМ хинтимяннав
вінагрохинтимялдминелвонатсу,мосачмичоборазопвінагро

індіндіхивісачйинчін,йинчорудану 04

індічоборенатівоктявсу 05
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6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

6.1. Загальна характеристика

Рис.  6.1. Класифікаційні ознаки податку на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств

пропорційні,
процентні

За формою
оподаткування

За сферою
використання

податкових надходжень

За способом
встановлення ПЗ

За економічним
змістом об'єкта
оподаткування

на доходи

За методом
встановлення ставок

окладний

загального призначення

прямий податок

За суб'єктами
оподаткування

змішаний (юридичні та
фізичні особи)

За джерелом
сплати

фінансовий результат

За рівнем держав-
них структур, що
впроваджують

податок

загально-
державний

За повнотою прав
використання подат-
кових надходжень

За способом
стягнення

за декларацією власний
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Рис. 6.2. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств

Таблиця 6.1
Динаміка об’єкту та базових ставок податку на прибуток (дохід)

підприємств в Україні у 1991 – 2004 рр.

икоР уктадопткє'бО
акватсавозаБ

%,уктадоп

1991 котубирП 53

2991 діхоД 81

39.30.10–39.10.10 котубирП 03

39.21.13–39.40.10 діхоД 81

4991 діхоД 22

79.60.03–59.10.10 котубирП 03

79.70.10 котубирП 03

40.10.10 котубирП 52

Податок на прибуток підприємств

оподатковуваний
прибуток

Метод податкового
обліку

Об'єкт оподаткуванняПодаткова  база
Вид податкових

ставок

адвалорна, 25%

Податковий період

календарний квар-
тал, 6 місяців, 9 міся-

ців, рік

оподатковуваний прибуток

переважно
«за першою з  подій»

Суб'єкти
оподаткування

юридичні особи та їх
відокремлені підрозділи

Джерело сплати

власні кошти

Одиниця
оподаткування

гривня
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Рис. 6.3. Загальна схема обчислення податку на прибуток

Амортизація

Валовий доход

Скоригований
валовий дохід

Валові витрати

Доходи, що не включаються
до валового доходу

Нематеріальних активів

Основних фондів

Оподатковуваний
прибуток

Розрахункова сума
податку

Ставка податку

Зменшення
суми податку

Плата за торгові
патенти

Авансовий внесок

Механізм
коригування запасів

Перенесення збитків
минулих періодів

Податкові зобов'язання з податку
на прибуток

+ –

–

х

+
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6.2. Суб’єкти оподаткування

Рис. 6.4. Класифікація платників податку на прибуток

Платники податку на прибуток
підприємств

З числа резидентів З числа нерезидентів

суб'єкти підприємницької
діяльності, бюджетні, громадські
та інші підприємства, установи та

організації, які здійснюють
діяльність, спрямовану на
отримання прибутку як на
території України, так і за її

межами

Юридичні особи Фізичні особи

які отримують доходи з джерелом їх
походження з України, за винятком
установ та організацій, що мають
дипломатичний статус або імунітет
згідно з міжнародними договорами

України або законом

Філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи

платників податку

що не мають статусу юридичної
особи, розташовані на території
іншої, ніж такий платник податку,

територіальної громади

Постійні представництва
нерезидентів

які отримують доходи з джерел їх
походження з України або вико-
нують агентські (представ-

ницькі) функції стосовно таких
нерезидентів або їх засновників

Рис. 6.5. Розрахунок суми податку на прибуток філії
при консолідованій сплаті податку

загальна
сума

податку,
нарахо-
ваного

платником
податку

Сума валових витрат філії та
амортизаційних відрахувань,

нарахованих по основних фондах такого
платника податку, які розташовані за

місцезнаходженням філії

загальна сумі валових витрат та
амортизаційних відрахувань цього

платника податку

Сума
податку на
прибуток
філії

x=
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6.3. Валовий доход

Рис. 6.6. Складові валового доходу

Валовий доход

Доходи від здійснення банківських,
страхових та інших операцій з

надання фінансових послуг, торгівлі
валютними цінностями, цінними

паперами, борговими
зобов'язаннями та вимогами

Загальні доходи від продажу товарів
(робіт, послуг), у тому числі допоміж-
них та обслуговуючих виробництв, що
не мають статусу юридичної особи, а
також доходи від продажу цінних па-
перів, деривативів, іпотечних серти-
фікатів з фіксованою дохідністю, сер-
тифікатів фондів операцій з неру-
хомістю (за винятком операцій з їх
первинного випуску (розміщення),
операцій з їх кінцевого погашення

(ліквідації) та операцій з консолідо-
ваним іпотечним боргом)

загальна сума доходу платника податку від усіх
видів діяльності, отриманого (нарахованого)
протягом звітного періоду в грошовій, матері-

альній або нематеріальній формах як на території
України, її континентальному шельфі, виключній

(морській) економічній зоні, так і за її межами

Доходи від операцій
особливого виду (ст. 7 Закону [16])

Доходи від спільної діяльності та у
вигляді дивідендів, отриманих від
нерезидентів, процентів, роялті,
володіння борговими вимогами,
а також доходів від здійснення

операцій лізингу (оренди)

Доходи, не враховані в обчисленні
валового доходу періодів, що

передують звітному, та виявлені у
звітному періоді)

Доходи з інших джерел

Бартер

Операції з розрахунками в
іноземній валюті

Операції з пов'язаними
особами

Страхова діяльність

Продаж основних фондів
і нематеріальних активів

Операції з цінними паперами

Спільна діяльність та виплата
дивідендів

Операції з борговими вимогами та
зобов'язаннями

Довгострокові угоди

Доходи неприбуткових організацій

Інші операції, передбачені ст. 7
Закону [16]

Доходи окремих платників податку
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Рис. 6.7. Структура інших доходів, що включаються
у валовий доход платника

Доходи з інших джерел, що включаються у валовий доход
(в тому числі, але не виключно):

Суми безпово-
ротної фінан-
сової допомоги,
отриманої плат-
ником податку у
звітному періоді,
вартості товарів
(робіт, послуг),
безоплатно на-
даних платнику

податку у
звітному періоді

суми безнадійної забор
гованості, що підлягає

включенню до валових доходів

суми коштів страхового
резерву, використаних не

за призначенням

вартість матеріальних цін-
ностей, переданих платнику
податку згідно з договорами
схову та використаних ним у
власному виробничому чи
господарському обороті

суми штрафів та/або неустой-
ки чи пені, фактично одержа-
них за рішенням сторін дого-
вору або за рішенням відпо-

відних державних органів, суду

суми невикористаної частини
коштів, що повертаються із

страхових резервів
Отримувачі -
неприбуткові
організації

доходи від продажу
електричної енергії

(включаючи реактивну)

суми акцизного збору,
сплачені (нараховані)

покупцями підакцизних товарів
(за їх рахунок) на користь
платника такого акцизного
збору, уповноваженого
законом вносити його до

бюджету, та рентних платежів

суми державного мита, попе-
редньо сплаченого позивачем,

що повертається на його
користь за рішенням суду

Здійснення таких
операцій між плат-
ником податку та
його відокремле-
ними підрозділами,
які не мають ста-

тусу юридичної особи

Не включаються у валовий дохід

Фінансова допомога на зворотній основі,
отримана платником податку

у звітному періоді, що залишається
неповерненою на кінець такого звітного

періоду від:

осіб, що не є
платниками цього
податку (у тому

числі нерезидентів),
або осіб, які згідно
із законодавством
мають пільги з
цього податку,

включаючи право
застосовувати
ставку податку

платників податку
за звичайною

ставкою

суми дотацій і субсидій з фондів
загальнообов’язкового соціального
страхування або бюджетів, отримані

платником
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Рис. 6.8. Правила визначення дати збільшення валового доходу

дата, яка
припадає на
податковий
період, про-
тягом якого
відбуваєть-
ся будь-яка
з подій, що
сталася
раніше

дата зарахування коштів від покупця (замовника) на
банківський рахунок платника податку в оплату
товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу,

у разі продажу за готівку – дата її оприбуткування в
касі платника податку, а за відсутності такої – дата

інкасації готівки у банківській установі, що
обслуговує платника

або дата відвантаження товарів, а для робіт
(послуг) – дата фактичного надання результатів

робіт (послуг) платником податку

Здійснення торгівлі продукцією (ва-
лютними цінностями) або роботами
(послугами) з використанням тор-
говельних автоматів або іншого по-
дібного обладнання, що не перед-
бачає наявності касового апара-
та, контрольованого уповнова-
женою на це фізичною особою

дата вилучення з таких торговельних
апаратів або подібного обладнання

грошової виручки

Продаж
товарів (робіт,

послуг) з
оплатою за
рахунок

бюджетних
коштів

дата надходження таких коштів на поточний рахунок
платника податку

або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому
іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості
такого платника податку за його зобов'язаннями перед

таким бюджетом

дата продажу жетонів, карток або інших
замінників гривні (при продажу з

використанням таких жетонів, карток
або інших замінників гривні)

Здійснення кредитно-
депозитних операцій

дата нарахування процентів (комісійних) у строки,
визначені кредитним (депозитним) договором

Продаж
товарів
(робіт,
послуг),
в т. ч.
бартер
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Рис. 6.9. Структура доходів, які на включаються у валовий доход

Доходи, які не включаються до складу валового доходу

Суми ПДВ, отримані (на-
раховані) платником ПДВ

Суми коштів або вар-
тість майна, отрима-
ного як компенсація

Суми доходів органів ви-
конавчої влади та органів
місцевого самоврядуван-
ня від надання державних
послуг, обов'язковість
придбання яких перед-
бачена законодавством,
у разі зарахування таких
доходів до відповідних

бюджетів

Суми надмірно спла-
чених податків, збо-
рів (якщо вони не бу-
ли включені до скла-
ду валових витрат)

Доходи, зв'язані з
інвестиціями

Суми доходів, що над-
ходять платникам по-
датку від вкладників і
страхувальників за

договорами довгостро-
кового страхування

життя та недержавного
пенсійного страхуван-
ня, а також суми над-
ходжень до неприбут-
кових установ та органі-
зацій, що відповідають
встановленим вимогам

Вартість основних фондів
безоплатно отриманих
платником податку з
метою здійснення їх

експлуатації у випадках,
передбачених
законодавством

Номінальна вартість взя-
тих на облік, але неопла-
чених (непогашених) цін-
них паперів, які засвід-
чують відносини позики,
а також платіжних до-

кументів, емітованих (ви-
даних) боржником на ко-
ристь (на ім'я) платника
податку як забезпечення
або підтвердження забор-
гованості такого боржника
перед таким платником

податку

Інші надходження,
прямо визначені
нормами Закону
України «Про
оподаткування

прибутку
підприємств» [16]

Кошти, що надаю-
ться платнику

податку – суб'єктові
інноваційної діяль-
ності спеціалізо-

ваними державними
і комунальними інно-
ваційними фінан-
сово-кредитними
установами відпо-
відно до Закону

України «Про інно-
ваційну діяльність»
[26] та у порядку,
визначеному КМУ

Кошти або майно, що
надходять у вигляді
міжнародної технічної
допомоги, яка надаєть-
ся іншими державами
відповідно до міжна-

родних угод, що набра-
ли чинності у встанов-
леному законодавством

порядку

Кошти або майно, що
надаються у вигляді

безповоротної
допомоги громад-
ським організаціям

інвалідів та підприєм-
ствам і організаціям,

прибуток яких
звільнений від
оподаткування

Суми коштів або вартість
майна, отримана заснов-
ником третейського суду
як третейський збір або на
покриття інших витрат

Суми коштів,
зарахованих на
спецрахунок для

забезпечення ядерної
безпеки
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Рис. 6.10. Особливості включення до валового доходу компенсацій,
отриманих згідно законодавству або за рішенням суду

Рис. 6.11. Доходи, зв’язані з інвестиціями,
що не включаються у валовий дохід

Суми коштів або вартість майна, отриманого як компенсація

прямих витрат або збитків, понесених
платником податку в результаті порушення його
прав та інтересів, отримана за рішенням суду
або внаслідок задоволення претензій а порядку

встановленому законодавством

за примусове відчуження
державою іншого майна
платника у випадках,

передбачених
законодавством

У випадку
відшкодування
за рахунок
коштів

страхових
резервів

При попе-
редньому
включенні
у валові
витрати

Включаються у валовий доходНе включаються у валовий доход

В інших
випадках

Прямі інвестиції
або реінвестицій

у корпоративні права,
в тому числі внески,
за договорами про
спільну діяльність

Доходи, зв'язані з інвестиціями,
що не включаються у валовий дохід

Кошти спільного інве-
стування: залучені
від інвесторів ІСІ та
власників серти-
фікатів фондів

операцій з нерухо-
містю, доходи від

здійснення операцій з
активами цих установ
та доходи, нарахо-
вані по таких активах

Кошти або майно, які
повертаються власнику
корпоративних прав,

емітованих юридичною
особою, після повної і
кінцевої ліквідації такої

юридичної особи-
емітента або після
закінчення договору

про спільну діяльність,
але не вище

номінальної вартості
акцій (часток, паїв)

Оподатковані доходи
від спільної діяль-
ності та дивіденди,
отримані платником
податку від інших

платників
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Рис. 6.12. Класифікація інвестицій

Рис. 6.13. Класифікація безоплатно наданих товарів

Види інвестицій

капітальна інвестиція –
господарська операція,
яка передбачає при-

дбання будинків, споруд,
інших об'єктів нерухомої
власності, інших основних
фондів та нематеріальних
активів, які підлягають

амортизації

пряма інвестиція –
господарська операція,
яка передбачає внесення
коштів або майна до ста-
тутного фонду юридичної
особи в обмін на корпора-
тивні права, емітовані

такою юридичною особою

фінансова інвести-
ція – господарська
операця, яка перед-
бачає придбання

корпоративних прав,
цінних паперів,

деривативів та інших
фінансових
інструментів

портфельна інвестиція – господарська операція,
яка передбачає придбання цінних паперів, дери-
вативів та інших фінансових активів за кошти на
фондовому ринку (за винятком операцій із скупівлі
акцій як безпосередньо платником податку, так і

пов'язаними з ним особами, в обсягах, що
перевищують 50 відсотків загальної суми акцій,

емітованих іншою юридичною особою, які
належать до прямих інвестицій)

реінвестиція  –
господарська операція,
яка передбачає здій-

снення капітальних або
фінансових інвестицій
за рахунок доходу

(прибутку), отриманого
від інвестиційних

операцій

Безоплатно
надані
товари

(роботи,
послуги)

товари, що надаються платником податку згідно з
договорами дарування, іншими договорами, які не

передбачають грошової або іншої компенсації вартості
таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх

повернення, або без укладення таких угод

роботи та послуги, які надаються платником податку без
вимоги про компенсацію їх вартості

товари, передані юридичній чи фізичній особі на
відповідальне зберігання і використані нею в її
виробничому або господарському обороті
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Рис. 6.14. Різновиди безповоротної фінансової допомоги

Рис. 6.15. Механізм збільшення валового доходу покупця
на суму непогашеної заборгованості

Безповоротна фінансова допомога

сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування,
іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компен-
сації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і суб-

сидій), або без укладання таких угод

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником
після її списання, якщо така безнадійна заборгованість була попередньо

включена до складу валових витрат кредитора

сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізич-
ною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку

позовної давності

сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової до-
помоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у роз-
мірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кож-
ний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги

основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без вста-
новлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів,
наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських
установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму,

але не сплачених (списаних)

Платник податку –
покупець зобов'я-
заний збільшити
валові доходи на
суму непогашеної
заборгованості (її
частини), визнаної
у порядку досудо-
вого врегулювання
спорів або судом
чи за виконавчим
написом нотаріуса,
у податковому
періоді, на який
припадає перша

з подій:

або 90-й календарний день від дня граничного строку
погашення такої заборгованості (її частини),

передбаченого договором або визнаною претензією

або 30-й календарний день від дня прийняття рішення
судом про визнання (стягнення) такої заборгованості

(її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого
напису

Якщо у наступних податкових періодах покупець
погашає суму визнаної заборгованості або її частину

(самостійно або за процедурою примусового
стягнення), такий покупець збільшує валові витрати на
суму такої заборгованості (її частини) за наслідками

податкового періоду, на який припадає таке погашення
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Рис. 6.16. Випадки, коли безоплатно отримані основні фонди
не включаються у валовий дохід

Безоплатно отримані основних фондів приймаються на баланс платника за
балансовою вартістю і не включаються у валовий доход

якщо такі ос-
новні фонди
отримані за
рішенням
органів

центральної
виконавчої
влади

у разі отримання спеціалізованими
експлуатуючими підприємствами
об'єктів енергопостачання, газо- і
теплозабезпечення, водопоста-
чання, каналізаційних мереж
відповідно до рішень місцевих
органів виконавчої влади та

виконавчих органів рад, прийнятих
у межах їх повноважень

у разі отримання під-
приємствами кому-
нальної власності

об'єктів соціальної ін-
фраструктури, що пе-
ребували на балан-
сі інших підприємств
та утримувалися за їх

рахунок

дитячі ясла
або садки

заклади охорони
здоров'я, пунктів
безоплатного
медичного
обстеження,

профілактики та
допомоги

працівникам

заклади середньої та
середньої професійно-

технічної освіти та заклади
підвищення кваліфікації

працівників такого платника
податку

дитячі табори
відпочинку

дитячі, музичні та
художні школи,
школи мистецтв

спортивні зали і
площадки, що

використовуються
безоплатно для

фізичного оздоров-
лення та психоло-
гічного відтворення
працівників, клуби і
будинки культури
(крім будинків від-
починку, туристич-
них баз та інших
подібних закладів)

приміщеня, що
використовуються
платником податку
для організації
харчування
працівників

багатоквартирний житловий
фонд, включаючи гурто-
житки, одноквартирний

житловий фонду в сільській
місцевості та об'єкти жит-
лово-комунального госпо-

дарства, які перебувають на
балансі юридичних осіб,
щодо яких платником по-
датку прийнято докумен-

тально оформлене рішення
про передачу на баланс

місцевих рад
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6.4. Валові витрати

Рис. 6.17. Варіанти податкового обліку витрат підприємства

Рис.  6.18.  Ключові ознаки господарської діяльності

Господарська
діяльність

Спрямованість на отримання доходу в формі:

Безпосередня участь платника має бути:

грошовій матеріальній нематеріальній

суттєвоюпостійноюрегулярною

Витрати підприємства

Валові витрати
Не включаються до складу

валових витрат

Включаються
до складу ва-
лових витрат

Витрати
подвійного
призначення

Витрати, які
підлягають
амортизації

Здійснюються за
рахунок власних

коштів
підприємства
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Рис. 6.19. Правила визначення дати збільшення валових витрат

Закупів-
ля то-
варів,
у т. ч.
бартер

дата, яка при-
падає на по-
датковий пері-
од, протягом
якого відбува-
ється будь-яка
з подій, що ста-
лася раніше:

дата списання коштів з банківських рахунків
платника податку на оплату товарів, а в разі їх
придбання за готівку – день їх видачі з каси

платника податку

дата оприбуткування товарів
платником податку

Закупів-
ля ро-
біт, по-
слуг,
у т. ч.
бартер

дата, яка при-
падає на по-
датковий пері-
од, протягом
якого відбува-
ється будь-яка
з подій, що ста-
лася раніше:

дата списання коштів з банківських рахунків
платника податку на оплату робіт, послуг,

а в разі їх придбання за готівку – день їх видачі
з каси платника податку

дата фактичного отримання платником податку
результатів робіт (послуг)

Закупівля товарів (робіт,
послуг) з використанням

кредитних, дебетових карток
або комерційних чеків

дата оформлення відповідного рахунку
(товарного чека)

Закупівля товарів (робіт,
послуг) у нерезидентів чи у

резидентів, які сплачують цей
податок за ставкою нижчою,
ніж базова (крім страховиків),
або сплачують цей податок у
складі єдиного чи фіксованого
податку чи є звільненими від
сплати цього податку або не є

його суб'єктами згідно із
законодавством

для товарів - дата оприбуткування
платником податку товарів (а при їх

імпорті – також робіт (послуг), супутніх чи
допоміжних такому імпорту товарів)

для робіт, послуг – дата їх фактичного
отримання від таких осіб, незалежно від

наявності їх оплати (у тому числі
часткової або авансової)
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Рис. 6.20. Витрати, що включаються до складу валових витрат

Валові витрати виробництва та обігу

сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт,
послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх

подальшого використання у власній господарській діяльності

Суми будь-яких витрат, сплачених
(нарахованих) протягом звітного пе-
ріоду у зв'язку з підготовкою, орга-
нізацією, веденням виробництва,
продажем продукції (робіт, послуг)
і охороною праці, у тому числі

витрати з придбання електричної
енергії (включаючи реактивну),

з урахуванням обмежень

Добровільні внески

Суми внесених (нарахованих)
податків, зборів (обов'язкових

платежів), установлених Законом
України «Про систему оподаткування»

[14] (з деякими обмеженнями)

Суми ВВ минулих періодів

Суми коштів, внесені до страхових
резервів

Суми витрат, пов'язаних з поліп-
шенням основних фондів, та суми
перевищення балансової вартості
основних фондів та нематеріальних
активів над вартістю їх продажу

Суми безнадійної заборгованості

Суми витрат, пов'язаних з придбан-
ням, добудовою об'єкта незавер-
шеного будівництва та введенням
його в експлуатацію, які виникають у
платника податку – покупця об'єкта
незавершеного будівництва протягом

строку будівництва, визначеного
умовами приватизації 1

Суми витрат, пов'язаних з підтвер-
дженням відповідності продукції,
систем якості, систем управління
якістю, систем управління довкіл-
лям, персоналу встановленим ви-
могам відповідно до Закону України
«Про підтвердження відповідності»

Суми витрат, пов'язаних з розвідкою
(дорозвідкою) та облаштуванням
нафтових та газових родовищ

(за винятком витрат на спорудження
будь-яких свердловин, що

використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ)

Суми витрат, пов'язаних з безо-
платним наданням працівникам

вугільної промисловості, непрацю-
ючим пенсіонерам вугілля на

побутові потреби

Зменшення вартості запасів
товарно матеріальних цінностей

та витрати по операціях
особливого виду

Суми коштів, спрямовані уповно-
важеними банками до додаткового
спеціального резерву страхування

коштів пенсійного фонду банківського
управління

Ïðèì³òêà. 1 Ïî îá’ºêòàõ, ùî áóëè ïðèäáàí³ äî 01.01.2004 ð.
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Рис. 6.21. Умови для віднесення добровільних пожертвувань
до складу валових витрат

Ïðèì³òêà. 1 Ä³þ ö³º¿ íîðìè ïðèçóïèíåíî íà 2004 ð³ê Çàêîíîì [29]

Умови для віднесення добровільних пожертвувань
до складу валових витрат

Суми коштів або вартість майна, добро-
вільно перераховані (передані) для цільового

використання з метою охорони культурної спадщини

Суми коштів або вар-
тість майна, добровільно
перераховані (передані)
організаціям праце-

давців та їх об'єднанням

у вигляді вступних,
членських та

цільових внесків

не більше 0,2
відсотка фонду
оплати праці

платника податку
у розрахунку за

звітний рік

організації
роботодавців та їх
об'єднання мають
бути створені

відповідно до закону
з цього питання

установам науки, освіти,
культури, заповідникам,
музеям-заповідникам,
а також неприбутковим
установам та організа-
ціям у відповідних

випадках

більше 2 та не більше 5
відсотків (для громадських
організацій інвалідів – не
більше десяти відсотків)

оподатковуваного прибутку
попереднього звітного

періоду

Сума коштів, перерахо-
ваних підприємствами
всеукраїнських об'єд-
нань осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи,
цим об'єднанням для

проведення їх благодійної
діяльності

Суми коштів або вар-
тість товарів (робіт,
послуг, добровільно
перераховані (пере-
дані) до Державного
бюджету України або
бюджетів місцевого
самоврядування, до

неприбуткових
організацій1

не менше 2 та
не більше 5 від-
сотків оподатко-

вуваного
прибутку

попереднього
звітного року

крім крім виплат
організаціям

роботодавців та
по договорах

довгострокового
страхування

життя та недер-
жавного пенсій-
ного забез-
печення

не більше 10 від-
сотків оподатко-
ваного прибутку
попереднього

звітного періоду.

на таких підприєм-
ствах має працю-
вати за основним
місцем роботи не
менше 75 відсотків

таких осіб

Суми коштів або  вартість
майна, перерахованих

(переданого) юридичним
особам, у тому числі

неприбутковим організа-
ціям – засновникам постій-
но діючого третейського

суду як третейський збір чи
на покриття інших витрат,
пов'язаних з вирішенням
спору третейським судом,
включаються до ВВ у

повному обсязі
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Рис. 6.22. Відображення податків і зборів (обов’язкових платежів)
в податковому обліку з податку на прибуток

Податок на
нерухомість

Податки і збори (обов'язкові платежі)

Включаються у
валові витрати

Не включаються
у валові витрати

Сплачуються за
рахунок власних

коштів

Вираховуються
з суми податкових

зобов'язань
з податку

на прибуток

Податки та збо-
ри (обов'язкові
платежі), вста-
новлені Законом
України «Про

систему оподат-
кування» [14],
(крім тих, що
прямо не ви-
значені у пере-
ліку податків і
зборів, визначе-
них цим Зако-

ном), включаючи
акцизний збір та
рентні платежі
та плату за зем-
лю (для сільго-

сптоваро-
виробників

Утримуються з сум, що
виплачуються працівникам

Податок з доходів
фізичних осібПодаток на

прибуток

Авансовий
внесок при
виплаті

дивідендів

Внесок у Пенсійний фонд
України, що утримується
з суми виплат з оплати

праці

Сплата
вартості
торгових
патентів

Податок на
додану вартість

Підпри-
ємство
не зареє-
стровано
платни-
ком ПДВ

Розподіл сум ПДВ
між звільненими (або
тими, що не є об'єк-
том оподаткування)
та оподатковуваними

операціями

Вираховується з
суми податкових
зобов'язань з

ПДВ

Підприємство –
платник ПДВ і здій-
снює оподатко-
вувані операції

Податок на доходи
нерезидентів
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Таблиця 6.2
Варіанти віднесення сум ПДВ до валових витрат

яіцаутиС

нїаркУнокаЗ
яннавуктадопоорП«
»втсмєирпдіпуктубирп

]61[
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]51[»ьтсітрав

1 2 3
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віравотяннабдирпиніц
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�ьлібзанат)угібо(автцин

хинвонсоітсотравяннеш
хиньлаіретаменівідноф
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 6.2

Рис. 6.23.  Особливості віднесення витрат минулих періодів
до валових витрат

Рис. 6.24. Податковий облік процентів за борговими зобов’язаннями

Суми витрат попередніх періодів, що відносяться до ВВ

Суми витрат, не враховані у
минулих податкових
періодах у зв'язку з

допущенням помилок та
виявлених у звітному
податковому періоді

Суми витрат, не віднесених до складу валових
витрат минулих звітних податкових періодів у
зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям

документів, установлених правилами
податкового обліку, та підтверджених такими
документами у звітному податковому періоді

1 2 3

�ретрабянненсйідЗ.4
возуйіцарепохин �
йінчімонокеоьншін

ітсоньляід

онавоьлугервеН

,тібор(віравот)утропске(яннезевивізарУ
ялшинїаркУїіротиретїонтиміжемаз)гулсоп �

йіцарепо)хиннімбооравот(хинретрабмох
зукзя'взу)анавохаран(анечалпс,ВДПамус
ьлібзан,)гулсоп,тібор(віравотмяннабдирп �

одясьтєачюлква,ясьтисондівенKПяннеш
боривВВ ]92[уктадопакинталпавтцин

Проценти за борговими зобов'язаннями

Для платників податку, 50 та більше відсотків
статутного фонду (акцій, інших корпоративних

прав) якого перебуває у власності або управлінні
нерезидента (нерезидентів). До нерезидентів в
даному випадку прирівнюються юридичні особи,

звільнені від сплати податку, а також ті, що
сплачують податок за іншими, ніж базова,

ставками

Для інших платників

Відносяться до валових
витрат якщо такі виплати

або нарахування
здійснюються у зв'язку з
веденням господарської
діяльності платника

у сумі, що не перевищує суму доходів такого
платника податку, отриману протягом звітного
періоду у вигляді процентів від розміщення

власних активів, збільшену на суму, що дорів-
нює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку
звітного періоду, без урахування суми таких

отриманих процентів

підлягають перенесенню на
результати майбутніх
податкових періодів із

збереженням встановлених
обмежень

Решта витрат на сплату
процентів
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Рис. 6.25. Види процентів

Рис. 6.26. Особливості віднесення виплат з оплати праці
до валових витрат

Умови
для від-
несення
витрат на
оплату
праці до
складу
валових
витрат

витрати на оплату включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і
виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій,

заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг),
витрати на виплату авторських винагород та виплат за

виконання робіт (послуг), згідно з договорами
цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати

форма здійснення виплат значення не має

наявність трудового договору з фізичною особою

не включаються у валові витрати суми матеріальної
допомоги, які не оподатковуються податком з доходів

фізичних осіб

виплати мають бути встановлені за домовленістю сторін

до складу валових витрат платника податку включаються
обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які

надаються працівникам у випадках, передбачених
законодавством, а також внески платника податку на

обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у
випадках, передбачених законодавством

Проценти

дохід, який сплачується (на-
раховується) позичаль-

ником на користь кредитора
у вигляді плати за вико-
ристання залучених на

визначений строк

Відсотки на
основну суму
заборгованості

Фіксована сума

платіж за використання
коштів або товарів (робіт,
послуг), отриманих у кредит

платіж за
використання коштів,
залучених у депозит

платіж за придбання
товарів у розстрочку

Премія
(виграш) Дисконт
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Рис. 6.27. Схема податкового обліку витрат з оплати праці

Виплати з оплати
праці та інші виплати

Виплати
працівникам
підприємства

Виплати стороннім
фізичним особам

Виплати за  договорами
цивільно-правового

характеру

Фонд
оплати
праці

Виплати, не
включені до

ФОП

Диві-
денди

Основна
заробітна
плата

Додаткова
заробітна
плата

Інші заохочувальні
та компенсаційні

виплати

Виплати за  договорами
цивільно-правового характеру
працівникам підприємства

Обов'язкові виплати

Перевірка на зв'язок з
господарською діяльністю Зв'язок відсутній

Чи передбачені виплати
угодою сторін

Не передбачені

Валові витрати

Не включаються у валові
витрати як витрати з оплати

праці
Підлягають
амортизації

Оплата
праці при
створенні
основних
фондів

Матеріальна
допомога

Оподатковувана
ПДФО

ні

ВВ
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Рис. 6.28. Умови віднесення до валових витрат внесків за договорами
добровільного страхування життя працівників

Рис. 6.29. Умови віднесення до валових витрат сум внесків
на соціальні заходи

Добровільні страхові внески за догово-
рами довгострокового страхування
життя (недержавного пенсійного

забезпечення) найманого робітника
за рахунок платника

включаються до валових
витрат кожного звітного
податкового періоду

В сумі, яка сукупно не пере-
вищує 15 відсотків від заро-

бітної плати, нарахованої такому
працівником протягом календарного

року, на який приходяться такі
податкові періоди

Сума таких платежів не може перевищувати
протягом такого податкового періоду суму, роз-
раховану виходячи з місячного прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженої на 1,4 та округленої до най-
ближчих 10 гривень (в 2004 р. –  510 грн)

Умови для
віднесення
витрат на
пенсійне і
соціальне
страхуван-
ня до скла-
ду валових
витрат

у валові витрати відносяться витрати на загально-
обов'язкове соціальне та обов'язкове пенсійне страхування

фізичних осіб, які перебувають у трудових
відносинах з платником податку

ставки та порядок нарахування збору на обов'язкове дер-
жавне пенсійне страхування та внесків на загально-

обов'язкове державне соціальне страхування
встановлюються відповідним законом

виплати з оплати праці, на які нараховуються збори
і внески, відносяться до складу валових витрат



173

6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Рис. 6.30. Умови для віднесення витрат
на охорону праці до валових витрат

Рис. 6.31.  Умови збільшення валових витрат при затримці оплати
вартості товарів (робіт, послуг)

Платник податку –
продавець товарів (ро-
біт, послуг) має право
збільшити суму валових
витрат звітного періоду
на вартість відванта-
жених товарів (вико-
наних робіт, наданих

послуг) у поточному або
попередніх звітному
податкових періодах у
разі коли покупець та-
ких товарів (робіт, по-
слуг) затримує без по-
годження з таким плат-
ником податку оплату їх
вартості (надання інших
видів компенсацій їх
вартості) у випадках:

платник податку звертається до суду з позовом
(заявою) про стягнення заборгованості

з такого покупця або про порушення справи
про його банкрутство чи стягнення

заставленого ним майна

зазначена затримка в оплаті (наданні інших видів
компенсацій) перевищує 90 календарних днів та
платник податку - продавець отримує від покупця

згоду про визнання раніше надісланої йому
претензії в порядку досудового врегулювання

спору або не отримує відповіді на таку претензію
протягом строків, визначених законодавством

за поданням продавця нотаріус вчиняє
виконавчий напис про стягнення заборгованості
з покупця або стягнення заставленого майна

(крім податкового боргу)

Спеціальні вимоги до податкового обліку витрат
на охорону праці [81]

Витрати на охорону праці
включаються до складу валових
витрат з урахуванням обмежень,

встановлених для витрат подвійного
призначення (п. 5.4 ст. 5 Закону [16])

У податковому та
бухгалтерському обліку сума

асигнувань та фактичні
витрати на зазначені цілі

наводяться окремим рядком

Суми витрат, сплачених (нарахованих) у зв'язку з вжиттям заходів та
придбанням засобів з охорони праці, які є складового частиною підготовки,
організації і ведення виробництва, а також суми заробітної плати виконавців
робіт або інші витрати на заходи та засоби з охорони праці відповідно до
переліку повинні враховуватися у складі валових витрат лише один раз
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Рис. 6.32. Заходи з охорони праці, витрати на здійснення яких
відносяться до валових витрат

Приведення
основних фондів у
відповідність з
вимогами

нормативно-правових
актів з охорони праці

Заходи з охорони праці, витрати за якими включаються
до складу валових витрат [81]

Усунення впливу на
працівників небез-
печних і шкідливих
виробничих факторів
або приведення їх
рівнів на робочих
місцях до вимог

нормативно-правових
актів з охорони праці

Проведення цільового
навчання з охорони
праці працівників.

організація семінарів та
оглядів-конкурсів з цих
питань за умови, що
витрати на їх прове-
дення не будуть пере-
вищувати двох відсотків
оподаткованого при-

бутку платника податку
за попередній звітний

(податковий) рік

Проведення атестації
робочих місць на

відповідність норма-
тивно-правовим актам з
охорони праці та аудиту

з охорони праці,
оформлення стендів,
оснащення кабінетів,
виставок, придбання
необхідних норма-

тивно-правових актів,
наочних посібників,
літератури, плакатів,
відеофільмів, макетів,
програмних продуктів
тощо з питань охорони

праці

Проведення обов'яз-
кового попереднього,
періодичного і поза-
планового медичного
огляду працівників,
зайнятих на важких
роботах, роботах з
небезпечними чи

шкідливими умовами
праці або таких, де є
потреба у профе-
сійному доборі

Забезпечення праців-
ників спеціальним
одягом, взуттям та
засобами індивіду-
ального захисту

відповідно до вста-
новлених норм

(включаючи забез-
печення мийними
засобами та засо-
бами, що нейтра-
лізують небезпечну
дію на організм або
шкіру шкідливих

речовин, у зв'язку з
виконанням робіт, які
не виключають мож-
ливості забруднення
цими речовинами)

Надання працівникам,
зайнятим на роботах із
шкідливими умовами
праці, спеціального

харчування, молока чи
рівноцінних харчових
продуктів, а також

газованої солоної води
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Рис. 6.33. Напрямки приведення основних фондів у відповідність
з вимогами нормативно'правових актів з охорони праці за якими

відповідні витрати включаються до валових витрат

обладнання спеці-
альних перехідних
галерей, тунелів
у місцях масового

переходу працівників,
зон руху транспортних

засобів

впровадження в умовах
діючого виробництва
автоматизованих

інформаційних систем
охорони праці, систем
аналізу та прогно-
зування аварійних
ситуацій, автоматич-
ного та дистанційного
керування технологіч-
ними процесами і
виробничим облад-

нанням та інших систем
та приладів автома-
тичного контролю і
сигналізації, а також
відповідного програм-
ного забезпечення та
електронних баз даних
з охорони праці у по-
рядку та обсягах, по-
годжених з територі-
альними органами
державного нагляду
за охороною праці

систем вентиляції та
аспірації, пристроїв,
які вловлюють пил,
і установок для кон-
диціювання повітря у
приміщеннях діючого
виробництва та на
робочих місцях

механізації
вантажно-розванта-
жувальних та інших
важких робіт, робіт
з розливу і транс-

портування отруйних,
агресивних, легко-
займистих і горючих

речовин

захисту працюючих
від ураження елек-
тричним струмом, дії
статичної електрики

та розрядів
блискавок

безпечного
виконання робіт

на висоті

діючого техноло-
гічного та іншого
виробничого
обладнання

систем природного та
штучного освітлення

виробничих,
адміністративних та
інших приміщень,
робочих місць,

проходів, аварійних
виходів тощо

У валові витрати включаються витрати на приведення
основних фондів у відповідність з вимогами

нормативно-правових актів з охорони праці щодо:

виробничих та
санітарно-побутових
приміщень, робочих
місць, евакуаційних

виходів тощо,
технологічних

розривів, проходів та
габаритних розмірів

систем теплових,
водяних або повіт-
ряних завіс, а також
установок для на-
грівання (охоло-
дження) повітря

виробничих, адміні-
стративних та інших
приміщень, а під час
роботи на відкритому
повітрі – споруд для
обігрівання праців-
ників та укриття від
сонячних променів і
атмосферних опадів
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Рис. 6.34. Випадки збільшення валових витрат продавця у зв’язку
з врегулюванням безнадійної заборгованості

Платник податку - продавець зобов'язаний збільшити валовий дохід відповідного
податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної
ним до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву,

у разі коли протягом такого податкового періоду відбувається будь-яка
з таких подій:

суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє його
частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або
задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог

щодо погашення цієї заборгованості або її частини

сторони договору у досудовому порядку досягають згоди щодо
продовження строків погашення заборгованості чи списання всієї суми
заборгованості або її частини (крім випадків укладення мирової угоди в

межах процедур відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом, визначених законом

продавець, який не отримав відповіді на претензію протягом строків,
визначених законодавством, або отримав від покупця відповідь про
визнання наданої претензії, але не отримує оплати (інших видів

компенсацій у рахунок погашення заборгованості) протягом визначених
у такій претензії строків, та при цьому протягом наступних 90 днів не
звертається до суду (господарського суду) із заявою про стягнення
заборгованості або про порушення справи про його банкрутство чи

стягнення заставленого ним майна

На суму додаткового податкового зобов'язання нараховується пеня
у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення

податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк
з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом

якого відбулося збільшення валових витрат, до останнього дня
податкового періоду, на який припадає збільшення валового доходу,
та сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання

платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується
на заборгованість (її частину), списану або розстрочену внаслідок
укладення мирової угоди відповідно до законодавства з питань
банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.

Якщо у майбутньому (з урахуванням строку позовної давності) такий
продавець звертається до суду, то він має право збільшити валові

витрати на суму оскаржуваної заборгованості
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Рис. 6.35. Види заборгованості, що в оподаткуванні
визнається безнадійною

Рис. 6.36. Механізм перенесення балансових збитків

Безнадійна заборгованість

заборгованість по зобов'язаннях, за
якими минув строк позовної давності

заборгованість, яка виявилася непога-
шеною внаслідок недостатності коштів,
одержаних від продажу на відкритих
аукціонах (публічних торгах) майна

позичальника, переданого у заставу як
забезпечення зазначеної заборгованості,
за умови, що інші юридичні дії кредитора
щодо примусового стягнення іншого
майна позичальника не призвели до
повного покриття заборгованості

прострочена заборгованість по-
мерлих фізичних осіб, а також ви-
знаних у судовому порядку без-
вісно відсутніми, померлими або
недієздатними, а також простро-
чена заборгованість фізичних осіб,
засуджених до позбавлення волі

заборгованість, стягнення якої стало
неможливим у зв'язку з дією
обставин непереборної сили,
стихійного лиха (форс-мажору),

підтверджених у порядку,
передбаченому законодавством

фізичної особи за умови, що дії креди-
тора, спрямовані на примусове стягнення

майна позичальника не привели до
повного погашення заборгованості

прострочена заборгованість, яка
виявилася непогашеною внаслідок

недостатності майна:

фізичної
особи, на
яке відпо-
відно до
закону не
може бути
спрямовано
стягнення

фізичної особи – СПД або
юридичної особи, оголо-
шених банкрутами у

порядку, встановленому
законом, або при їх лікві-
дації (зняття з реєстрації

як СПД)

Об'єкт оподаткування за результатами податкового року має від'ємне значення

Збільшення ВВ першого кварталу на суму
балансового збитку минулого року

Збиток
компенсований

Припинення процесу пере-
несення балансових збитків

Збільшення ВВ другого кварталу на
непогашену в першому кварталі суму

балансового збитку

Збиток
компенсований

Збільшення ВВ третього кварталу на
непогашену в перших двох кварталах суму

балансового збитку

Збільшення ВВ четвертого кварталу на
непогашену в перших трьох кварталах суму

балансового збитку

Збиток
компенсований

ні

так

ні

так

ні

так
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Рис. 6.37. Механізм податкового обліку приросту (убутку) запасів

Рис. 6.38. Податковий облік витрат, не пов’язаних
з веденням господарської діяльності

включає

Балансова вартість запасів

на складах Товари, що підляга-
ють амортизації

у залишках
готової продукції

Цінні папери

вартість товару, сирови-
ни, матеріалів, комплек-
туючих виробів, напів-
фабрикатів, малоцінних
предметів витрати на

придбання та поліпшення
(перетворення, збері-

гання) яких включаються
до складу валових витрат

у незавершено-
му виробництві

не включає

Безкоштовно
отримані запаси

Приріст запасів, без урахування запасів
оплачених, але не отриманих (не оприбут-
кованих) платником податку і покупцем

Убуток запасів, без урахування запасів
оплачених, але не відвантажених

(не знятих з обліку) платником податку

Порівняння
балансової
вартості за-
пасів на кі-

нець і на поча-
ток подат-

кового періоду

ВД

ВВ

Витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності

організацію та проведення
прийомів, презентацій, свят,

розваг та відпочинку, придбання
та розповсюдження подарунків

придбання
лотерей, участь
в азартних іграх

фінансування
особистих потреб
фізичних осіб

Подарунки
неприбутковим
організаціям

Для платників
податку, основною
діяльністю яких є

організація прийомів,
презентацій і свят за
замовленням та за
рахунок інших осіб

Не включаються до складу
валових витрат

Витрати з
оплати праці

Витрати на
службові

відрядження

Включається в валові
витрати
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Рис. 6.39. Витрати, що не відносяться до складу валових витрат

Витрати, що не включаються до складу валових витрат

Витрати, які підлягають амортизації

Витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності

Суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або
за рішенням відповідних державних органів, суду

Витрати, зв'язані зі сплатою деяких податків і зборів

Витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку,
включаючи утримання холдінгових компаній, які є окремими

юридичними особами

Виплата дивідендів

Будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими,
платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання

яких передбачена правилами ведення податкового обліку

Виплата винагород або інших видів заохочень пов'язаним з таким
платником податку фізичним чи юридичним особам у разі, якщо немає

документальних доказів, що таку виплату або заохочення було проведено
як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час)
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Рис. 6.40. Механізм відображення в податковому обліку поновлення
документів, які підтверджують здійснення витрат

Втрата або зіпсуття первинних документів, які підтверджують здійснення витрат,
що підлягають віднесенню до валових витрат

Витрати вклю-
чаються до складу
валових витрат
звітного періоду

До або разом з по-
данням розрахунку
податкових зобо-

в'язань звітного пері-
оду до податкових
органів подається
письмова заява

Протягом наступного
податкового періоду
платник здійснює

заходи, необхідні для
поновлення таких

документів

Витрати не
включаються до
складу валових
витрат звітного

періоду

Документи
поновлені
протягом
наступного
звітного
періоду

Документи не
поновлені про-
тягом наступ-
ного звітного

періоду

Документи
поновлені
протягом
будь-якого
з наступних
звітних
періодів

Витрати вклю-
чаються до
складу ва-

лових витрат
такого звіт-
ного періоду

Змін в подат-
ковому обліку
не відбува-

ється

Не підтверджені відповідними
документами витрати не визнаються

валовими витратами і на суму
недосплаченого податку нараховується
пеня у розмірі облікової ставки НБУ,

збільшеної в 1,2 разу

Документи поновлені
протягом будь-якого з

наступних звітних періодів

Втирати та нарахована пеня включаються
до складу валових витрат відповідного

звітного періоду
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6.5. Витрати подвійного призначення

Рис.  6.41. Склад витрат подвійного призначення

Рис. 6.42. Умови для віднесення до валових витрат вартості спецодягу,
взуття та продуктів спеціального харчування

Витрати подвійного призначення

Витрати на забезпе-
чення найманих пра-
цівників спеціальним
одягом, взуттям,
харчуванням

Витрати, пов'язані з
науково-технічним за-
безпеченням господар-

ської діяльності

Витрати на утримання,
експлуатацію та

забезпечення основної
діяльності об'єктів

соціальної
інфраструктури

Витрати на службові
відрядження

Витрати на прид-
бання ліцензій та
інших спеціальних
дозволів для ве-
дення господар-
ської діяльності

Витрати природо-
охоронного
призначення

Витрати на
проведення

передпродажних
та рекламних

заходів

Витрати на гарантійний
ремонт (обслуго-

вування) або гарантійні
заміни товарів

Витрати зі страхування
Витрати на утримання, експлуатацію та
забезпечення основної діяльності пунктів

медичного огляду, приміщень житлового фонду
легкових автомобілів, побутових літальних
апаратів, моторних човнів, катерів і яхт,

призначених для відпочинку

Умови для
віднесення
витрат на
спецодяг,
взуття, про-
дукти спеці-
ального хар-
чування
до складу
валових
витрат

До валових витрат відносяться тільки витрати на
забезпечення потреб найманих робітників

Склад та обсяги забезпечення робітників продуктами
спеціального харчування встановлюється

нормативними актами

Обов'язковість забезпечення робітників спецодягом,
взуттям та обмундируванням має бути передбачена

законодавчими або нормативними актами
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Рис.  6.43. Склад витрат на науково'технічне забезпечення
господарської діяльності, що включаються у валові витрати

Рис.  6.44. Умови для віднесення до валових витрат вартості професійної
підготовки та перепідготовки робітників

Витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності

Витрати на прид-
бання літератури і
передплату спе-

ціалізованих періо-
дичних видань, а

також на проведення
аудиту згідно з чин-
ним законодавством,
включаючи прове-

дення добровільного
аудиту за рішенням
платника податку

Витрати плат-
ника податку,
пов'язані з

професійною
підготовкою
або пере-
підготовкою
працівників
підприємства

Витрати на винахідництво і раціо-
налізацію господарських процесів,
проведення дослідно-експеримен-
тальних та конструкторських робіт,

виготовлення та дослідження
моделей і зразків, пов'язаних з

основною діяльністю платника по-
датку, виплатою роялті та прид-
банням нематеріальних активів

(крім тих, що підлягають аморти-
зації) для їх використання в гос-
подарській діяльності платника

податку

Відносяться до валових витрат незалежно від того, чи призвели такі заходи
до збільшення доходів платника податку

Умови для
віднесення
витрат на
професійну
підготовку та
перепідготовк
у до складу
валових
витрат

У валові витрати відноситься вартість навчання тільки
за двома формами: професійна підготовка

(отримання першої професії) та перепідготовка
(отримання іншої професії)

Вартість навчання пов'язаних осіб до валових витрат
не відноситься

Тільки для працівників, які працюють
за трудовими угодами

Тільки в українських навчальних закладах

В межах двох процентів від фонду оплати праці
звітного податкового кварталу

За профілем діяльності платника податку
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Рис.  6.45. Умови для віднесення витрат, пов’язаних з виконанням
гарантійних зобов’язань, до складу валових витрат

Таблиця 6.3
Вимоги законодавства щодо гарантійних строків у випадках, якщо такі

терміни не зазначені на  упаковці або в супровідних документах

)ужадорпбісопс(уравотдиВ огонйітнарагяннелвонатсвітсовилбосО
унімрет

).ніатяттузв,иборивіняртух,гядо(иравотіннозеС унозесогондівопдівуктачопзясьтєюлсичбО

хакзарзопясьтюадорпікя,иравоТ
�одяндзясьтююлсичбоинімретінйітнараГ
�ивравотощкяа,учавижопсуравотикватс

)яннечюлкдіп(иквонатсуїоньлаіцепсєагам
.янненсйідзогоьнхїяндзі–яннадалксич
�нечюлкдіп(иквонатсу,икватсодьнедощкЯ

ічадерепжоката,уравотикробзич)ян
овилжоменитивонатсуанйамогомохурен

�ижопсвясолидоханзонйамощкяоба
�орп�ілвіпукуровогодяннедалкуодачав

уровогодогокатяннедалкуяндзі–ужад

юотшопясьтюадорпікя,иравоТ

тнемомхикяирп,віравотужадорпитнаіравішнІ
тнемоміужадорп�ілвіпукуровогодяннедалку

ьтюадапвіпсенучавижопсуравотічадереп

інелвонатсвенинімретінйітнарагікяан,иравоТ
�охуренодоща,віцясімитсешмогяторП

яндзівікорхоьртмогяторп–анйамогом
учавижопсвіравотічадереп

Умови
для від-
несення
витрат на
гарантій-
ний ре-
монт (об-
слугову-
вання) та
гарантійні
заміни
товарів
до складу
валових
витрат

товари, відносно яких виконуються гарантійні зобов'язання,
повинні бути продані саме цим платником податку

максимальний розмір витрат, що можуть бути віднесені до
валових витрат,– 10 відсотків від сукупної вартості товарів,
що були продані, і по яких не минув термін гарантійного

обслуговування

вартість витрат на виконання гарантійних зобов'язань не
повинна бути компенсована покупцем таких товарів

гарантійний термін не закінчився

окремий облік бракованих товарів, що були повернуті
покупцями, і облік покупців, яким були надані послуги з

гарантійного обслуговування

факт повернення бракованого товару
(для гарантійних замін)

cума таких витрат не може перевищувати суму,
що відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих

(оприлюднених) платником податку
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Рис. 6.46. Умови для віднесення витрат на екологічні заходи
до складу валових витрат

Рис. 6.47. Особливості податкового обліку витрат рекламного характеру

Умови для
віднесення
витрат на
природо-
охоронні
заходи

до складу
валових
витрат

витрати цієї групи, які підлягають відшкодуванню
або амортизації, не включаються у валові витрати

підставою для прийняття податковим органом
остаточного рішення щодо віднесення до валових витрат

є експертний висновок Міністерства охорони
навколишнього природного середовища

та ядерної безпеки України

у валові витрати включаються витрати платника
на утримання та експлуатацію тільки тих фондів
природоохоронного призначення, які перебувають

у його власності

Заходи мають про-
водитися з рек-
ламними цілями

Норматив віднесення до валових
витрат – 2 % від оподаткованого
прибутку платника податку за по-
передній звітний (податковий) рік

Якщо така
діяльність є
основною
діяльністю
платника

Витрати, зв'язані з рекламою

Витрати на проведення
передпродажних та
рекламних заходів

стосовно товарів (робіт,
послуг), що продаються

(надаються) такими
платниками податку

Витрати  на про-
ведення реклам-
них заходів, не
зв'язаних з това-
рами (роботами,
послугами), що

продаються (нада-
ються) такими
платниками

Витрати на організацію при-
йомів, презентацій і свят,
придбання і розповсюджен-
ня подарунків, включаючи
безоплатну роздачу зразків
товарів або безоплатне

надання послуг
(виконання робіт)

Відносяться до складу валових витрат
У валові витрати
не включаються
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Рис. 6.48. Особливості податкового обліку витрат
на придбання ліцензій та спеціальних дозволів

Рис. 6.49. Умови віднесення витрат
на страхування до валових витрат

Умови для
віднесення
витрат на
придбання
ліцензій та

інших
спеціальних
дозволів до

складу валових
витрат

не відноситься до складу валових витрат вартість торго-
вих патентів, встановлена Законом України «Про па-

тентування деяких видів підприємницької діяльності» [11]

ліцензії та інші спеціальні дозволи для ведення гос-
подарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію

підприємства в органах державної реєстрації, мають бути
виданими державними органами місцевого само-
врядування, їх виконавчими органами (але не ство-

реними або уповноваженими ними госпрозрахунковими
організаціями чи підприємствами)

Витрати, зв'язані зі страхуванням

До складу валових витрат включаються
витрати зі страхування ризиків

До валових витрат не
відносяться

цивільної відпові-
дальності, пов'яза-
ної з експлуатацією

транспортних
засобів, що пере-
бувають у складі
основних фондів
платника податку

транспортування
продукції платника

загибелі врожаю

екологічної та ядер-
ної шкоди, що може
бути завдана плат-
ником податку іншим

особам

кредитних та інших
комерційних ризиків
платника податку,
пов’язаних із здій-
сненням ним госпо-
дарської діяльності у
межах звичайної ціни
страхового тарифу

на момент укладення
договору

майна платника
податку

страхування життя, здо-
ров'я або інших ризиків,
пов'язаних з діяльністю
фізичних осіб, що пере-
бувають у трудових від-
носинах з платником
податку, обов'язковість
якого не передбачена

законодавством

будь-які витрати зі стра-
хування сторонніх фі-

зичних чи юридичних осіб
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Таблиця 6.4
Граничні норми добових для службових відряджень

Таблиця 6.5
Особливості віднесення до валових витрат та відшкодування

транспортних витрат, які були понесені під час службових відряджень

анїарK
яннеждярдів

хивободимроН

зеБ
яннавучрах

мивозарондоЗ
мяннавучрах

мивозарховдЗ
мяннавучрах

мивозархоьртЗ
мяннавучрах

анїаркУ 00�81 04�41 08�01 02�7

инїаркішнІ 00�082 00�422 00�451 00�89

тартивдиВ яннесендівітсовилбосО
тартивхиволавод яннавудокшдівітсовилбосО

1 2 3

яцсімоддзїорпанитартиВ
дазанатяннеждярдів

ірімзорумончиткафуясьтюуводокшдіватВВодясьтясондіВ
�мєирпдіпавтцинвірекиноротсізьнежембоітсонтусдівирп(
�ирпдіпвікинтіборялД.)утропснартудивопяннежембоавтс

інечабдереп,яннавуснаніфентеждюбьтюумиртоощ,втсмє
вітеліб)їірогетак(усалкопяннежембо

зіукзя'взуитартивівоктадоД
активкогонзїорпмяннабдирп

усалкогощившьліб

одяннечюлквялдиватсдіП
інтусдівтартазхиволав

умонжокуясьтюуводокшдіВ
уловзодзізарумомерко
,автсмєирпдіпакинвірек

минелватсдерпондігз
матнемукодминзїорп

�ропснартдзїорпанитартиВ
яннавутсирокогоньлагазмот

�ирп,їіцнатсод)іскатмірк(
иновощкя,утропореа,інатс

�елесанимажемясьтядоханз
віткнупхицдіватуткнупогон

яннечанзазуткнупод

,інечабдерепен]61[монокаЗ
кяяситадялгзорьтужомела
оддзїорпантартиванитсач
дазанатяннеждярдівяцсім

ончиткафуясьтюуводокшдіВ
ірімзорумонесеноп

микьсімдзїорпанитартиВ
огоньлагазмотропснарт

)іскатмірк(яннавутсирок
яннеждярдівмецсімаз

)яннеждревтдіпогоньлатнемукодмірк(юовомуюовокзя'вобО
яннавусерепутуршрамяннеждогзуевомьсипєндерепопє
інїаркопяннещімерепялдутропснартдиВ.мокинвірекз

енощкя,онйітсомасмокинтіборясьтєачанзивяннеждярдів
.автсмєирпдіпмокинвірекйинечанзив

атіскатітсотраваталпиВ
утропснартотваиднеро

тартивхиволаводяннесендіВ
онечабдерепен

�роказирпясьтюуводокшдіВ
�зодзіннеждярдівумоннод
автсмєирпдіпакинвірекулов

�ревтдіпітсонвяанирпат
вітнемукодхичюужд
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1 2 3

єндерепопанитартиВ
вітелібяннелвомаз

�дерептартивхиволавудалксодяннечюлкватяннавудокшдіВ
ощкя,ізаруела,хяннеждярдівхиннодроказирпикьлітонечаб

іциткарпан–,рібзйинйісімоккяясьтюялмрофоитартивікат
єакинивенмелборп

укзя'взуитартиВ
утелібмянненревопз

тартивхиволаводяннесендіВ
онечабдерепеномярп

яннавудокшдівонеловзоД
�дівирпикьліттартивхикат

инїаркУхажемухяннеждяр
�мєирпдіпакинвірекуловзодз

�ирпхинжавопзикьлітавтс
унімдіворпяннешір(нич
яннакилкдів,яннеждярдів

).ніатяннеждярдівз

ужагабяннезеверепзитартиВ
тартивхиволаводяннесендіВ

імусйінчиткафу

�кУхажемухяннеждярдівирП
�ивхикатяннавудокшдівинїар

�азирп,онечабдерепентарт
�дівхяннеждярдівхиннодрок

імусйінчиткафуясьтюуводокш

иремакгулсопаталпО
ужагабяннагіребз

яннавудокшдіваттартивхиволаводяннесендіВ
онечабдерепен

яннавутсироказаталП
юонзилібюоньлітсоп

тартивідалксуонечабдереП
ясьтюачюлквумот,дзїорпан

ончиткафутартивхиволавод
імусйінесеноп ондігзясьтюуводокшдіВ

вітнемукодхичюуждревтдіп
оба)вісілоп,йіцнативк(
утелібітсотравідалксуаніжеталпівохартС

.ітропснарт

тартивхиволаводясьтясондіВ
,оготдівітсонжелазен

інзїорпуиновінечюлкв
інелмрофоичоба,итнемукод

.мосілопмимерко

віробзхивотропореааталпО
тартивхиволаводясьтисондіватукинтіборясьтєуводокшдіВ

нодроказхяннеждярдівирпикьліт

іньлитсам�онвилапанитартиВ
анідзїорпирпилаіретам

ілібомотваумовобжулс

ясьтясондівтартивхиволавоД
�жатнавопММПанитартив

�ібомотваминьлаіцепсатмин
оддзїорпанитартивкямял
.дазанатяннеждярдівяцсім

�дівмялібомотвамивокгелоП
–тартивхиволаводясьтясон

умонелвонатсв,укдяропу
]61[унокаЗ5.тс01.4.5.п

онжелазен(ясьтюуводокшдіВ
икьліт)юлібомотваупитдів

хяннеждярдівхиннодроказирп
имичюідзітсондівопдіву

угіборпртемоліказимамрон
утуршрамумонеждревтазоп
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1 2 3

юокняотсізіназя'воп,итартиВ
оговобжулсмяннавукрапат

сачдіпюлібомотва
яннеждярдів

ясьтясондівтартивхиволавоД
�епсатминжатнавопитартив
�гелоП.мялібомотваминьлаіц

�ьтясондівмялібомотвамивок
�опу–тартивхиволаводяс

умонелвонатсв,укдяр
]61[унокаЗ5.тс01.4.5.п

ирпикьлітясьтюуводокшдіВ
ухяннеждярдівхиннодроказ

ірімзорумонесенопончиткаф

енчінхетанитартиВ
оговобжулсяннавувогулсбо

іннеждярдівуюлібомотва

хиволаводясьтюачюлкВ
1.2.5.ппівонсоантартив

]61[унокаЗ

,мивотнурґопдзїорпазиробЗ
анатмагородминйесош

хаварперепхиндов

�ондіватясьтюуводокшдівхяннеждярдівхиннодроказирП
уіталпсьтюагялдіпікя,иробзкятартивхиволаводясьтяс

удзї'вималиварпзхиназя'воп,тартивмянненсйідззіукзя'вз
яннеждярдівіцсімуяннавуберепат

Таблиця 6.6
Віднесення до валових витрат та відшкодування витрат,

пов’язаних із проживанням відрядженого робітника

тартивдиВ яннесендівітсовилбосО
тартивхиволавод яннавудокшдівітсовилбосО

1 2 3

�олтижяннамйананитартиВ
�ив.ч.ту,яннещімирпогов

оговолтижяннамйананитарт
їонешумзсачдіпяннещімирп

ізородвикнипуз

�одокшдівмонодроказатинїаркУхажемухяннеждярдівирП
ончиткафірімзорутартивхиволаводясьтєачюлкватясьтєув
,втсмєирпдіпвікинтіборхяннеждярдівирП.тартивхинесеноп

�уводокшдів–утеждюбвітшокконухаразясьтюуснаніфікя
�іцнерефидхажемутартивхиволаводясьтюачюлкватясьтю
�роназ–икнипузїонешумзізарУ.мронханїаркопхинавой

акнипузакатаненсйідзед,инїаркимам

�олтижяннамйананитартиВ
�ивереп,яннещімирпогов

ялдінелвонатсв,имронічюущ
віцвобжулсжред

тартивхиволаводяннесендіВ
онечабдерепен

уловзодзясьтюуводокшдіВ
автсмєирпдіпакинвірек

яцсімяннавюнорбазаталП
ілетогв

�ондівікя,тартивукілерепУ
�дігзтартивхиволаводясьтяс
�ярп]61[унокаЗ8.4.5.пзіон

есвела,онечабдерепеном
хиволаводясьтисондівикат

антартивідалксутартив
яннавижорп

%05ірімзоруяннавудокшдіВ
�октадодзеб(яцсімітсотрав
�абдерепубодаз)гулсопхив

�ирпдіпвікинтіборялдонеч
�уснаніфминтеждюбзвтсмє
азхяннеждярдівирпмяннав

ялда,інїаркУопатнодрок
икьліт–хинеждярдівхишні

інїаркУопхяннеждярдівирп

ж
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Таблиця 6.7
Особливості віднесення до валових витрат та розміщення інших витрат,

понесених під час службових відряджень

1 2 3

ікя,яннавучраханитартиВ
іньлетогвясьтюачюлкв

икнухар

ірімзору–тартивхиволаводяннесендіватяннавудокшдіВ
ьтюамікя,втсмєирпдіпвікинтіборялД.тартивхинчиткаф

,хивободконухаразясьтюучалпс�,яннавуснаніфентеждюб
тартивхиволаводясьтисондівеняіцаснепмокамерко

угядояннарП

ірімзорутартивхиволаводясьтєачюлкватясьтєуводокшдіВ
зівтсмєирпдіпвікинтіборялД.тартивхинесенопончиткаф
хивободмрон%01ешьлібен–мяннавуснаніфминтеждюб

тартив

угядоактсиЧ

угядояннавусарпаттномеР

,яттузвакничопатактсиЧ
,актсич,яннарпжоката

инзилібяннавусарпаттномер

мокиньлидолохяннавутсироK

онечабдерепен]61[монокаЗ

ірімзоруясьтєуводокшдіВ
,тартивхинесенопончиткаф
втсмєирпдіпвікинтібормірк

,мяннавуснаніфминтеждюбз
яннавудокшдівхикяялд

мронхажемвясьтєюнсйідз
оговолтижяннамйанан

яннещімирп

морозівелетяннавутсироK

тартивдиВ
яннесендівітсовилбосО

тартивхиволавод
яннавудокшдівітсовилбосО

1 2 3

ирпхинйісімокяннавудокшдіВ
хиннодроказуитюлавінімбо

хяннеждярдів
онечабдерепен]61[монокаЗ

ясьтюуводокшдіВ
ірімзорумончиткафу

огоннодроказяннелмрофО
�обо,)зів(дзї'ванутропсап

�одішні,яннавухартсевокзя'в
�ивінелмрофооньлатнемук
�иварпзіназя'вопощ,итарт

аняннавуберепатудзї'вимал
ичюачюлкв,яннеждярдівіцсім
ікя,иробзатиктадопікя�ьдуб

ізаруіталпсьтюагялдіп
тартивхикатянненсйідз

ірімзору–тартивхиволаводяннесендіватяннавудокшдіВ
тартивхинчиткаф
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Рис. 6.50. Обмеження щодо віднесення витрат на соціальну
інфраструктуру до валових витрат

1 2 3

вікнухархиннофелетаталпО

хиволаводясьтюачюлкВ
ізясбоумончиткафутартив

зукзя'взітсонвяанирп
ютсіньляідюокьсрадопсог

умончиткафуяннавудокшдіВ
икьлітенечабдерепірімзор

�неждярдівхиннодроказирп
�ирпдіпвікинтіборялда,хян
�уснаніфминтеждюбзвтсмє

,харімзору–,мяннав
мокинвірекзхинеждогоп

азВДПуталпсанитартиВ
,итнемукодінзїорпінабдирп

хадзїопуяннавутсирок
атюонзилібюоньлітсоп

оговолтижяннамйан
яннещімирп

�кя,ізарумотуясьтюачюлкВ
�ортсєеразеновтсмєирпдіпощ
�йідзобаВДПмокинталпенав

інавоктадопоеникьлітєюнс
�ніВ.їіцарепоіненьлівзоба
KПодясьтюачюлкв–ізарумош

ончиткафуясьтюуводокшдіВ
харімзорхинесеноп

анйинсуанитартиВ
идоверепйивомьсип

тартивхиволавоД
ончиткафуясьтюачюлкв

імусйінесеноп
енечабдерепеН

Умови
для від-
несення
витрат,
зв'язаних
із соці-
альною
інфра-
структу-
рою до
складу
валових
витрат

у ВВ відносяться витрати на утримання, експлуатацію та 50%
витрат на забезпечення основної діяльності об’єктів

соціальної інфраструктури (до момента передачі таких
об’єктів на баланс відповідного бюджету або їх приватизації)

об'єкти перебували на балансі та утримувалися за рахунок
такого платника податку на момент набрання чинності

Законом [16] (1 липня 1997 р.)

вичерпний перелік об'єктів соціальної інфраструктури
встановлений законодавством

У валові витрати не включаються витрати, що мають
капітальний характер і підлягають амортизації
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Таблиця 6.8
Перелік об’єктів соціальної інфраструктури

иткє'бО игомивівоктадоД

икдасобаалсяічятиД –

їоьндересатїоьндересидалкаЗ
идалказатитівсоїончінхет�онйісефорп

вікинвіцарпїіцакіфілавкяннещивдіп
уктадопакинталпогокат

–

илокш,илокшінжодухатінчизум,ічятиД
втцетсим

атгулсопхинталпьтюаданениновощкя
юонйіцремокюошніясьтюамйазен

ютсіньляід

иткнуп,я'вородзинорохоидалкаЗ
,яннежетсбоогончидемогонталпозеб

макинвіцарпигомоподатикиткаліфорп
–

икичнадйаміилазінвитропС
ялдонталпозебясьтюувотсирокивощ

атяннелвородзоогончизіф
вікинвіцарпяннеровтдівогончіголохисп

ирутьлукикнидубіибулK

ясьтюувотсирокивениновощкяізарв
їошніатгулсопхинталпяннаданялд
вікнидубмірк(ітсоньляідїонйіцремок
хишніатзабхинчитсирут,укничопдів

)відалказхинбідоп

�талпясьтюувотсирокивощ,яннещімирП
�навучрахїіцазінагроялдуктадопмокин

уктадопакинталпогокатвікинвіцарпян
–

�юлкв,днофйиволтижйинритравкотагаБ
�тижйинритравкондо,иктижотругичюач

атітсовецсімйікьсьлісвднофйивол
огоньланумок�оволтижиткє'бо

автсрадопсог

хинчидирюісналабаньтюавуберепікя
�ирпуктадопмокинталпхикяодощ,бісо
яннешіренелмрофооньлатнемукодотянй

дархивецсімсналабанучадерепорп

укничопдівиробатічятиД

,уднеровясьтюадзениновощ,ивомуаз
�талпяннаданялдясьтюувотсирокивен

їонйіцремокїошніобагулсопхин
ітсоньляід



192

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Таблиця 6.9
Особливості віднесення витрат на утримання та експлуатацію деяких

видів основних фондів до валових витрат

тартивдиВ

ітсоньляідїонвонсодиВ

яннадан
хинталп
згулсоп
'читсирут
'боогон
'увогулс

яннав
хінноротс
нядаморг
'азінагро(

%,)йіц

яннадан
'імирп
вьнещ
уднеро
)мйан(
мінноротс
'азінагро

мяіц
'аморг(
,)маняд

%

яннадан
хинталп
згулсоп

'снарт
огонтроп
'огулсбо
яннавув
хінноротс
нядаморг
'азінагро(

%,)йіц

'ропс
анвит
'ьляід
%,ьтсін

идивішні
'ьляід
%,ітсон

яннамиртуанитартиВ
мірк(юіцатаулпскеат

)іцарпуталпоантартив
оговолтижьнещімирп

удноф

001 001 – – –

яннамиртуанитартиВ
мірк(юіцатаулпскеат

)іцарпуталпоантартив
,вілібомотвахивокгел

хичюатілхивотубоп
хинротом,вітарапа

,тхяатвіретак,вінвоч
ялдхинечанзирп

укничопдів

001 – 001 001 –

яннабдирпанитартиВ
хивокгелялдММП

атвілібомотва
уднероунвитарепо

001 05 001 001 05

атукняотсанитартиВ
хивокгеляннавукрап

вілібомотва
001 – 001 001 –

�нечепзебазанитартиВ
ітсоньляідїонвонсоян

огончидемвіткнуп
удялго

05 05 05 05 05
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6.6. Амортизація основних фондів
і нематеріальних активів

Рис. 6.51. Класифікація об’єктів капітального характеру

Об'єкти капітального характеру

Використання у
господарській діяльності

Невиробничі фонди Основні фонди

ні так

Відповідають
визначенню
групи 1,

включаючи
орендовані

Відповідають
визначенню
груп 2, 3 та 4

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Є невід'ємною
частиною,

невиробничих фондів
групи 1

Розміщені або
використовуються
для забезпечення
діяльності  невироб-
ничих фондів групи 1

Вилучені з місця
ведення господар-
ської діяльності

платника та передані
в безкоштовне вико-
ристання особам, які
не є платниками

податку на прибуток
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Рис. 6.52. Класифікація витрат, зв’язаних з необоротними активами

Витрати, зв'язані з необоротними активами

Підлягають амортизації Не підлягають амортизації

придбання основних фондів
та нематеріальних активів
для власного виробничого
використання, включаючи
витрати на придбання пле-
мінної худоби та придбання,
закладення і вирощування
багаторічних насаджень до
початку плодоношення

самостійне виготовлення
основних фондів для

власних виробничих, потреб
включаючи витрати на

виплату заробітної плати
працівникам, які були
зайняті на виготовленні
таких основних фондів

проведення всіх видів
ремонту, реконструкції,

модернізації та інших видів
поліпшення основних

фондів

капітальні поліпшення землі,
не пов'язані з будівництвом,
а саме: іригація, осушення,
збагачення та інші подібні
капітальні поліпшення землі

провадяться за рахунок відповідних джерел
фінансування

повністю відносяться до складу
валових витрат звітного періоду

вирощування багаторічних
плодоносних насаджень

придбання і відгодівлю
продуктивної худоби

придбання основних фондів або
нематеріальних активів з метою
їх подальшого продажу іншим
особам чи їх використання як
комплектуючих (складових

частин) інших основних фондів,
призначених для подальшого

продажу іншим особам

утримання основних фондів, що
знаходяться на консервації

витрати бюджетів на
будівництво та утримання
споруд благоустрою й

жилих будинків, придбання
і збереження бібліотечних

і архівних фондів

витрати на придбання та збереження
Національного архівного фонду України,

а також бібліотечного фонду, що формується
та утримується за рахунок бюджетів,

бібліотечних і архівних фондів

витрати бюджетів на будівництво
та утримання автомобільних доріг

загального користування

витрати на придбання,
ремонт, реконструкцію,
модернізацію або інші

поліпшення невиробничих
фондів
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Таблиця 6.10
Відмінності податкового і бухгалтерського обліку основних фондів

(основних засобів)

№
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1 2 3 4

:яннежатнавдіВ
иверепипург1ФОоП �
амиртоітсотравяннещ �

,віравотморетрабазхин
налабдангулсоп,тібор �
адерепютсітравюовос �

ясьтєачюлкваткє'боогон
,)ДВ(идоходіволаву

зірїіцаутисйінторовзу �
іволавуясьтєусипсяцин

;)ВВ(итартив
п умусанипург4�2ФОо

моретрабазхинамирто
гулсоп,тібор,віравот

авосналабясьтєушнемз
ипургїондівопдівьтсітрав

идоходиматкє'боиминбідопінімбоирП
;ясьтюанзивен

п доходиматкє'боиминбідопенінімбоир
ітсотравйівилдеварпсопясьтєанзив

ЗОхинадереп

6
тидерказиктосдіВ

ФОяннабдирпялд
)ЗО(

ВВуясьтюачюлкВ ЗОьтсітравунсіврепвясьтюачюлкВ

7
,итномеР

їіцазінредом

іитномерікя�ьдуБ
ачюлквїіцазінредом �
ірімзоруВВуясьтю

равїовосналабдів%01 �
опанпургхісуФОітсот �

епімусва,укоркотач �
онйіцропорпяннещивер

увосналабьтюушьлібз
ФОпургьтсітрав

огонтівзитартивуясьтюачюлквитномеР
удоіреп .

ощ,яннешпілопішнійїіцазінредоМ
удогивунчімонокеунсіврепьтюушьлібз

уясьтюачюлкв,ЗОяннатсирокивдів
ЗОьтсітрав

8 икніцоереП
аньтюавилпвеН

ФОьтсітравувосналаб

,ясьтєушьлібзикніцоодумусаН
авосналабясьтєушнемзикніцуумусан

ЗОьтсітрав

9
яннешнемЗ
ітсонсирок

увосналабанєавилпвеН
ФОьтсітрав

ьлібзітсонсирокяннешьлібзумусаН �
ітсонсирокяннешнемзумусан,ясьтєуш

ЗОьтсітрававосналабясьтєушнемз

01 яіцадівкіЛ

івкілирпипург1ФО �
уВВуясьтюусипсїіцад

ітсотравїовосналабімус
;їіцадівкілтнемоманФО

п 2ФОо – ромаипург4 �
їіцадівкілирпяіцазит

яситавувохаранєужводорп

авосналабЗОхикя�ьдубїіцадівкілирП
итартивуясьтєусипсЗОьтсітрав

удоірепогонтівз



197

6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Çàê³í÷åííÿ òàáë. 6.10
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Рис. 6.54. Методика визначення суми амортизації
по групах основних фондів

Рис. 6.53. Склад груп основних фондів

Сума амортизаційних
відрахувань  кварталу,
щодо якого прово-
дяться розрахунки,
по відповідній групі
основних фондів

Норма
амортизації

для відповідної
групи основних

фондів

Балансова
вартість відповід-
ної групи основних
фондів на початок
такого розрахун-
кового кварталу

x=

Основні фонди

матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у
виробничій діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує
365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних
цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним

або моральним зносом

Група 1

будівлі, споруди, їх структурні
компоненти та передавальні
пристрої, в тому числі жилі
будинки та їх частини (квар-
тири і місця загального кори-
стування), вартість капіталь-

ного поліпшення землі

Група 2

Група 4

Група 3

автомобільний транспорт та вузли
(запасні частини) до нього; меблі;
побутові електронні, оптичні,
електромеханічні прилади та
інструменти, інше конторське

(офісне) обладнання, устаткування
та приладдя до них

будь-які інші основні фонди, не
включені до груп 1, 2 і 4

електронно-обчислювальні
машини, інші машини для
автоматичного оброблення
інформації, їх програмне

забезпечення, пов'язані з ними
засоби зчитування або друку
інформації, інші інформаційні
системи, телефони (у тому

числі стільникові), мікрофони і
рації, вартість яких перевищує
вартість малоцінних товарів

(предметів)
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Рис. 6.55. Алгоритм розрахунку амортизації

Рис. 6.56. Механізм індексації балансової вартості основних фондів

Балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів
групи 1) на початок розрахункового кварталу

балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок
кварталу, що передував розрахунковому

сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального
ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що

підлягають амортизації, протягом попереднього кварталу

сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних
фондів групи 1) протягом попереднього кварталу

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у попередньому кварталі

=

+

–

–

Річний індекс інфляції

Перевищує 110% Менше або дорівнює 110%

Індексація не провадитьсяВизначення коефіцієнту
індексації:

Ki = [ I(a –1) – 10 ] : 100

Визначення проіндексованої балансової вартості груп основних фондів шляхом
множення сукупної балансової вартості груп основних фондів станом на початок

року на коефіцієнт індексації
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Таблиця 6.11
Особливості амортизації за різними групами основних фондів

Рис. 6.57. Умови для застосування нових норм амортизації

Нові норми амортизації застосовуються при
одночасному дотриманні таких умов:

основні фонди мають бути
придбані після 01.01.2004 р.

ці фонди мають використо-
вуватися у виробничій
діяльності платника

раніше вони не повинні були бути
в експлуатації, тобто нові норми
застосовуються виключно для

амортизації нових основних фондів

· нові норми можуть бути
застосовані також для амортизації
понесених після 01.01.2004 р.

витрат на ремонт основних фондів,
але тільки тих, які відповідають всім

наведеним умовам

икитсиреткараХ
віднофхинвонсоипурГ іньлаіретамеН

ивитка1 2 3 4

їовосналабкілбО
ітсотрав

умонжокоП
уткє'бо
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одясьтидоворп

їовокшилаЗ
ітсотрав

ГДМН001

ипургютсітравюовосналабянненгясоД
яннечанзоговоьлун
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їіцазитрома

аткє'боюіцатаулпскевмяннедеввазогонпутсан,улатравкЗ
увиткаогоньлаіретаменобавіднофхинвонсо

�ромаимронівозаБ
.)іньлатравк(їіцазит
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.р7991
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зичядохиВ
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�аулпскеудоіреп

енела,їіцат
вікор01ешьліб
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Рис. 6.58. Умови для застосування норм амортизації, відмінних від
встановлених Законом [16]

Рис. 6.59. Варіанти збільшення балансової вартості груп основних
фондів у зв’язку з введенням нових об’єктів

Умови для
встанов-

лення норм
амортиза-
ції, що від-
різняються
від затвер-
джених
законом

Самостійне
встановлен-
ня норм

амортизації,
що не
переви-
щують

затверджені

рішення приймається платником податку
до початку звітного податкового року та не
може бути змінене протягом такого року

Прискорена
амортизація

основних фондів
групи 3 за нор-
мами, що діяли
до 2003 року

рішення доводиться до відома податкового
органу разом із поданням декларації за

перший квартал звітного податкового року

амортизація провадиться до
досягнення балансовою вартістю
об'єкта нульового значення за
правилами, що діяли на момент

прийняття такого рішення з правом
припинення прискореної амортизації

Варіанти збільшення балансової вартості груп основних фондів

Придбання Самостійне виготовлення

Сума вартості придбання
основних фондів

Сума всіх виробничих витрат,
понесених платником податку,

що пов'язані з їх виготов-
ленням та введенням

в експлуатацію

Сума сплаченого ПДВ, у разі коли платник податку на прибуток підприємств
не зареєстрований платником ПДВ

Транспортні витрати

Страхові платежі

Інші витрати, понесені у зв'язку
з таким придбанням

Витрати на виготовлення таких
основних фондів, що мають
інші джерела фінансування
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Рис. 6.60.  Податковий облік операцій з продажу об’єктів основних
фондів групи 1 та нематеріальних активів

Рис.  6.61.  Податковий облік операцій з продажу об’єктів основних
фондів груп 2, 3 та 4

Продаж основних фондів групи 1 (нематеріальних активів)

Балансова вартість групи 1
зменшується на суму балансової

вартості такого об'єкта

Виручка від продажу перевищує
балансову вартість об'єкта

Сума перевищення
балансової вартості над

виручкою від такого продажу
включається до ВВ платника

Сума перевищення виручки від продажу над
балансовою вартістю окремих об'єктів основних

фондів групи 1 та нематеріальних активів
включається до ВД платника

ні так

Виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем

Балансова вартість групи зменшується
на суму вартості продажу таких основ-
них фондів (вартості продукції, робіт,
послуг, отриманих платником податку
в межах бартерних (товарообмінних)

операцій)

Сума вартості основних фондів
дорівнює або перевищує балансову

вартість відповідної групи

Балансова вартість групи
дорівнює її залишковій
вартості та підлягає

подальшій амортизації

Балансова вартість групи прирівнюється до
нуля, амортизація припиняється, а сума

перевищення включається до ВД платника
податку відповідного періоду

Якщо на початок звітного кварталу групи 2, 3 і 4 основних фондів не містять
матеріальних цінностей (крім об'єктів, переданих в оперативний лізинг),
балансова вартість такої групи відноситься до ВВ платника податку

такого звітного періоду

ні так
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Рис. 6.62. Податковий облік операцій з ліквідації основних фондів

Ліквідація основних фондів

за
рішенням
платника
податку

якщо з незалежних від
платника податку обставин
основні фонди (їх частина)
зруйновані, викрадені чи
підлягають ліквідації

платник змушений відмовитися
від використання таких основних
фондів з обставин загрози чи

неминучості їх заміни,
зруйнування або ліквідації

платник податку в звітному
періоді, в якому виникають

такі обставини

не змінює балансову
вартість груп 2, 3 і 4

стосовно основних фондів
цих груп

збільшує ВВ на суму балансової
вартості окремого об'єкта основних
фондів групи 1, при цьому вартість
такого об'єкта прирівнюється до нуля

У разі коли страхова організація або інша юридична чи фізична
особа, визнана винною у заподіяній шкоді, компенсує платнику
податку втрати, пов'язані з виникненням зазначених обставин,
платник податку в податковий період, на який припадає така

компенсація

збільшує ВД на суму компенсації
за основні фонди групи 1

(окремий об'єкт основних фондів
групи 1)

зменшує балансову вартість
відповідної групи основних

фондів на суму компенсації за
основні фонди груп 2, 3 і 4

При наявності відповідних документів про знищення, розібрання
або перетворення об'єкта основних фондів групи 1 іншими

способами, внаслідок чого такий об'єкт не може
використовуватися у майбутньому за первісним призначенням

балансова вартість такого окремого об'єкта основних фондів
групи 1 включається до складу ВВ
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Рис. 6.63.  Податковий облік витрат на поліпшення основних фондів

Рис. 6.64. Особливості обліку витрат на поліпшен.ня орендованих
основних фондів

Витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію,
технічне переозброєння та інші види поліпшення основних фондів

будь-які витрати, пов'язані з
поліпшенням основних фондів,
що підлягають амортизації,
у сумі, що не перевищує

10 відсотків сукупної балан-
сової вартості всіх груп основ-
них фондів станом на початок

такого звітного періоду

включаються у ВВ відповідного
податкового періоду

сума витрат, пов'язаних з поліпшенням
основних фондів, що підлягають амортизації,

яка перевищує 10 відсотків сукупної ба-
лансової вартості всіх груп основних фондів
станом на початок такого звітного періоду

розподіляються пропорційно сумі фактично
понесених витрат на поліпшення ОФ груп 2,

3, 4 або окремих об’єктів ОФ групи 1 та
збільшують балансову вартість відповідної

групи (об’єкта) ОФ на початок розрахункового
кварталу

Витрати на поліпшення основних фондів, залучених
на умовах оперативного лізингу

Обов'язкова умова: договір
оперативного лізингу (оренди)
зобов'язує або дозволяє орен-
дарю здійснювати поліпшення
об'єкта оперативного лізингу

(оренди)

Орендодавець не змінює балансову
вартість основних фондів або

валові доходи (валові витрати) на
суму витрат, понесених орендарем

на поліпшення такого об'єкта

орендар може збільшити (створити) балан-
сову вартість відповідної групи основних
фондів на вартість фактично проведених
поліпшень такого об'єкта, що перевищують

частину, віднесену у ВВ

повернення орендарем об'єкта
оперативного лізингу орендодавцю
внаслідок закінчення дії договору,
а також у разі знищення, викра-
дення або зруйнування об'єкта
оперативного лізингу (оренди)

не змінює балансову вартість
груп 2, 3 і 4

збільшує ВВ на суму балансової
вартості окремого об'єкта

основних фондів групи 1, при
цьому вартість такого об'єкта

прирівнюється до нуля

Орендар
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Рис. 6.65. Особливості податкового обліку операцій
з землею як об’єктом власності

Операції
з про-
дажу

землі як
окремого
об'єкта
влас-
ності

Витрати,
пов'язані з
придбанням
землі як

окремого об'єкта
власності

не підлягають включенню до групи основних
фондів з метою амортизації

не підлягають включенню до ВВ звітного податкового
періоду

платник податку включає до складу ВД позитивну різницю між
сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою
витрат, пов'язаних із купівлею такого окремого об'єкта власності,

збільшених на коефіцієнт індексації

у разі коли витрати (з урахуванням індексації), понесені у зв'язку
з придбанням такого об'єкта власності, перевищують доходи,
отримані внаслідок його продажу, збиток від такої операції не
включається до складу ВВ та покривається за рахунок власних

джерел платника податку

при продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації,
платник податку включає до складу ВД позитивну різницю між
сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою
оціночної вартості такої землі, визначеної згідно зі встановленою
методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її

функціонального використання на момент такого продажу

у разі коли об'єкт нерухомого майна (нерухомість) придба-
вається платником податку разом із землею, яка знаходиться під

таким об'єктом чи є передумовою для забезпечення
функціонального використання такого об'єкта нерухомості

відповідно до норм, визначених законодавством, амортизації
підлягає сукупна вартість такого основного фонду та такої землі

за нормами, визначеними для основних фондів групи 1

якщо земля як окремий об'єкт власності продається або
відчужується іншим чином, то балансова вартість окремого

об'єкта основних фондів групи 1, в якому відображалася вартість
капітальних поліпшень якості такої землі, відноситься до ВВ

такого платника податку за наслідками податкового періоду, на
який припадає такий продаж
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6.7. Ставки податку
Таблиця 6.12

Ставки податку на прибуток підприємств

ітсоньляіддиВ яннавуктадопоазаБ %,акватС

1 2 3
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 6.12

Таблиця 6.13
Динаміка базових ставок податку на доходи корпорацій країн Євросоюзу

]49[анїарK 8991 0002 1002 2002 3002

яіртсвА 43 43 43 43 43

яігьлеБ 14–82 93 93 93 33

яінатирбокилеВ 5,33–12 03 03 03 03

яінаД 43 23 03 03 03

яіднялніФ 82 92 92 92 92

яіцнарФ 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

аниччеміН 54–03 04–03 52 52 52

яіцерГ 04–53 04 04 04 53

яідналрІ 23–52 42 02 61 5,21

яілатІ 73 73 63 63 43

грубмескюЛ 03 03 03 22 22

идналредіН 53 53 53 5,43 5,43

яілагутроП 43 43 23 03 03

яінапсІ 53–03 53 53 53 53

яіцевШ 82 82 82 82 82

1 2 3

вітнедизереньтсіньляідакьсрадопсоГ зяннеждохопхїмолереждзидохоД
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ясьтєумирту(51
відоходимусз

конухараз
)атнедизерен

)інтноксид(інтнецорпзебанидохоД
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6.8. Оподаткування окремих господарських операцій

Рис. 6.66. Класифікація договорів, що передбачають відстрочку платежу

Таблиця 6.14
Загальні риси і відмінності товарного кредиту і продажу в розстрочку

Варіанти оплати з
відстрочкою розрахунків

Договори, згідно з якими відстрочка
розрахунків не потребує додаткової

оплати

Договори, що припускають
платність представлення

відстрочки платежу

Товарний
кредит

Торгівля
у розстрочку

Договори
поставки

Договори
купівлі-
продажу

Договори
обміну

(бартер)
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Таблиця 6.15
Особливості податкового обліку товарного кредиту з податку

на прибуток і ПДВ

Таблиця 6.16
Особливості податкового обліку безпроцентної фінансової допомоги

на поворотній основі
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Рис. 6.67. Кредити та їх класифікація в оподаткуванні
прибутку  підприємств

Кредит

кошти та матеріальні цінності, які надаються
резидентами або нерезидентами у

користування юридичним або фізичним особам
на визначений строк та під процент

Фінансовий кредит

кошти, які надаються банком -
резидентом або нерезидентом,
кваліфікованим як банківська ус-
танова згідно із законодавством
країни перебування нерезидента,
або резидентами і нерезидента-
ми, які мають статус небанків-

ських фінансових установ, згідно
з відповідним законодавством,
а також іноземними урядами або
його офіційними агентствами чи
міжнародними фінансовими орга-
нізаціями та іншими кредито-
рами-нерезидентами у позику
юридичній або фізичній особі на
визначений строк, для цільового
використання та під процент

відстрочка сплати податку
на прибуток, що надається
суб'єкту підприємницької

діяльності на визначений строк
з метою збільшення його
фінансових ресурсів для
здійснення інноваційних
програм, з наступною

компенсацією відстрочених
сум у вигляді додаткових
надходжень податку через

загальне зростання прибутку,
що буде отримано внаслідок

реалізації інноваційних
програм

товари, які передаються резидентом
або нерезидентом у власність

юридичним чи фізичним особам на
умовах угоди, що передбачає

відстрочення кінцевого розрахунку на
визначений строк та під процент

Товарний кредит

Інвестиційний податковий
кредит

Кредит під цінні папери, що
засвідчують відносини позики

кошти, які залучаються юридичною
особою-боржником (дебітором) від

інших юридичних або фізичних осіб як
компенсація вартості випущених

(емітованих) таким дебітором
облігацій або депозитних сертифікатів
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Рис. 6.68. Особливості податкового обліку
кредитно'депозитних операцій

Рис. 6.69. Види деривативів

Особливості визначення валових витрат і валового доходу
за кредитно-депозитними операціями

валовий доход кредитора
збільшується на суму фактично
отриманих протягом додаткового
періоду процентів (комісійних)

сума отриманих від боржника (дебітора)
процентів (комісійних) перевищує їх на-
раховану суму (дострокове погашення

зобов'язань по сплаті процентів
(комісійних)

при цьому метод нарахувань для
визначення податкових зобов'язань

кредитора за таким кредитом
(депозитом) не застосовується до
повного погашення дебітором

заборгованості або списання боргу
чи його частини на збитки

кредитора

валові витрати дебітора збільшу-
ються на таку ж суму в податковому

періоді такого перерахування

У разі коли дебітор затримує сплату
процентів (комісійних), кредитор
має право застосувати механізм

врегулювання сумнівної
(безнадійної) заборгованості)

Дериватив

стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або
продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на

визначених ним умовах у майбутньому

Ф'ючерсний контрактФорвардний контракт Опціон

стандартний документ,
який засвідчує зобов'я-
зання особи придбати
(продати) цінні папери,
товари або кошти у ви-
значений час та на
визначених умовах у
майбутньому, з фікса-
цією цін такого продажу

під час укладення
контракту

стандартний документ,
який засвідчує зобов'я-
зання придбати (про-
дати) цінні папери, то-
вари або кошти у ви-
значений час та на ви-
значених умовах у май-
бутньому, з фіксацією

цін на момент
виконання зобов'язань
сторонами контракту

стандартний документ,
який засвідчує право
придбати (продати)
цінні папери (товари,
кошти) на визначених
умовах у майбутньому,
з фіксацією ціни на час

укладення такого
опціону або на час
такого придбання за
рішенням сторін
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Рис. 6.70. Податковий облік фінансового результату
від операцій з цінними паперами

Визначення доходів від операцій з цінними паперами (Dцп)

Під терміном «доходи» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману
(нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів від-
чуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких мате-

ріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку
в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів вклю-
чається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається

у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням

Визначення витрат від операцій з цінними паперами (Вцп)

Під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену
(нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як
компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої

заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням

Визначення фінансового результату від операцій з цінними паперами (Dцп – Вцп)

(Dцп – Вцп) > 1 (Dцп – Вцп) < 1

прибуток включається до складу
валових доходів такого платника
податку за результатами такого

звітного періоду

від'ємний фінансовий результат пере-
носиться на зменшення фінансових ре-
зультатів від операцій з цінними папе-
рами або деривативами такого ж виду
майбутніх звітних періодів у порядку,

визначеному для перенесення
балансових збитків
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Рис. 6.71. Операції, які не відносяться до торгівлі цінними паперами
як виду професійної діяльності

Рис. 6.72. Принципи оподаткування спільної діяльності
без створення юридичної особи

Не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності

розміщення емітентом
власних цінних паперів

паперів

дарування чи спадкування
цінних паперів

операції, зв'язані з виконанням
рішення суду

операції, що не вимагають
участі торговця цінними

паперами у випадках, прямо
передбачених законами

України

законами України
викуп емітентом власних цінних
паперів для їхнього  наступного
перепродажу, розподілу серед
своїх працівників чи анулювання

здійснення суб'єктами господарювання на підставі договорів комісії чи доручення
купівлі-продажу (обміну) цінних  паперів через торговця  цінними паперами, що

має ліцензію на випуск і обіг цінних паперів, а також на підставі договорів
купівлі-продажу чи міни, укладених безпосередньо з торговцем

здійснення  суб'єктом господарювання
розрахунків з використанням векселів,
а саме: видача (передача) векселя за
фактично  поставлені  товари (роботи,
послуги),  а також погашення векселів

(у т. ч. дострокове чи авалістом)

Принципи
оподатку-

вання спіль-
ної діяль-
ності  на
території

України без
створення
юридичної
особи

облік результатів спільної діяльності ведеться окремо

у разі коли протягом звітного періоду витрати, понесені
платником податку в зв'язку із проведенням спільної

діяльності, перевищують доходи, отримані від таких операцій,
балансові збитки переносяться на зменшення доходів

майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності
протягом строків перенесення балансових збитків

у разі коли прибуток від спільної діяльності не розподіляється
протягом звітного періоду з метою оподаткування, він

вважається розподіленим між учасниками згідно з умовами
договору про спільну діяльність на кінець такого звітного

періоду і підлягає оподаткуванню до або під час такої вимоги
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Рис. 6.73. Порядок виплати та оподаткування дивідендів

виплата дивідендів акціонерам (засновникам)

виплата дивідендів у вигляді
акцій (часток, паїв), емітованих
підприємством, яке нараховує
дивіденди, за умови, що така
виплата ніяким чином не змі-
нює пропорцій (часток) участі
всіх акціонерів (власників)

у статутному фонді емітента

виплата
дивідендів
на користь

ІСІ

Прийняття рішення про виплату дивідендів

нарахування
авансового внеску з
податку на прибуток
у розмірі базової
ставки (25%),

нарахованої на суму
дивідендів,

призначених для
виплати

Визначення розміру дивідендів, що
виплачуються акціонерам (засновникам)

Визначення способу виплати дивідендів

виплата дивідендів в інших
випадках

внесення до
бюджету авансового

внеску до/або
одночасно із

виплатою дивідендів

виплата дивідендів на користь фізичних осіб
за акціями, які мають статус привілейованих
або інший статус, що передбачає виплату
фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка
є більшою за суму виплат, розраховану на

будь-яку іншу акцію, емітовану таким
платником податку, прирівнюється з метою
оподаткування до виплати заробітної плати з
відповідним оподаткуванням та включенням

суми виплат до складу валових витрат

емітент –
платник єдиного податку

емітент  –
платник податку на прибуток

сума нарахованого податку на прибуток звітного
періоду зменшується на суму авансового внеску,
попередньо сплаченого протягом такого звітного
періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів

вирахування суми
внеску з інших ПЗ
не передбачене

якщо сума авансового внеску перевищує суму податкових зобов'язань емітента
за податком на прибуток звітного періоду, різниця переноситься у зменшення по-
даткових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного

значення податкового зобов'язання такого наступного  періоду –
на зменшення податкового зобов'язання майбутніх періодів
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Рис. 6.74. Формування валових витрат та валового доходу
за операціями з борговими вимогами та зобов’язаннями

Не включаються у ВД кошти або
майно, залучені платником податку

у зв'язку з:

Не включаються у ВВ кошти або
майно, надані платником податку

у зв'язку з:

отриманням фінансових кредитів,
а також поверненням основної

суми наданих фінан-
сових кредитів, отриманням
частини консолідованої іпо-

течної заборгованості власника-
ми іпотечних сертифікатів участі,

заміною однієї частки
консолідованої іпотечної
заборгованості на іншу

залученням коштів або майна в
довірче управління, коштів у
депозит (вклад), у т. ч. шляхом
випуску ощадних (депозитних)
сертифікатів (іпотечних сертифі-
катів з фіксованою дохідністю),
або на інші строкові чи довірчі
рахунки, в т. ч. шляхом емісії
(випуску) облігацій, а також

поверненням платнику податку
коштів або майна з довірчого
управління, а також основної
суми депозиту (вкладу), в т. ч.
шляхом погашення (викупу)

сертифікатів, або з інших стро-
кових чи довірчих рахунків, від-
критих іншими особами на ко-

ристь такого платника податку, в
т. ч. шляхом погашення облігацій

поверненням основної суми
кредиту, в т. ч. частини консо-
лідованого іпотечного боргу при
погашенні іпотечного сертифіката
участі (не більше суми, сплаченої
за придбання такого сертифіката,

іншим особамкредиторам),
а також з наданням кредиту ін-
шим особам-дебіторам, викупу

(заміни) однієї частки консолідо-
ваного іпотечного боргу на іншу

поверненням коштів або майна з
довірчого управління, основної
суми депози-тів (вкладів), у т. ч.
залучених шляхом випуску

ощадних (депозитних) сертифі-
катів, іпотечних сертифікатів з

фіксованою дохідністю, або кош-
тів з інших строкових чи довірчих
рахунків, у т. ч.  шляхом пога-

шення (викупу) облігацій, а також
розміщенням платником податку

коштів або майна в довірче
управління, коштів у депозит

(вклад), у т. ч. шляхом придбання
сертифікатів, або на інші строкові
та довірчі рахунки, відкриті на

користь такого платника податку,
в т. ч. шляхом придбання

облігацій

залученням (наданням) платником податку майна на підставі договору,
концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідаль-
ного зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими дого-

ворами, що не передбачають передачі права власності на таке майно,
з урахуванням специфіки оподаткування операцій оренди (лізингу)
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Рис. 6.75. Види лізингових операцій в оподаткуванні
прибутку підприємств

Лізинг (оренда)

господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру)
морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи
юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання

основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи
юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на

визначений строк

Оперативний лізинг Фінансовий лізинг

господарська операція фізичної
або юридичної особи, що перед-
бачає відповідно до договору
оперативного лізингу (оренди)
передання орендарю майна,
що підпадає під визначення
основного фонду, придбаного
або виготовленого орендодав-

цем на умовах інших, ніж
передбачаються фінансовим

лізингом (орендою)

господарська операція фізичної
або юридичної особи, яка перед-
бачає відповідно до договору
фінансового лізингу (оренди)
передання орендарю майна,
що підпадає під визначення
основного фонду, придбаного
або виготовленого орендодав-
цем, а також усіх ризиків та

винагород, пов'язаних з правом
користування та володіння

об'єктом лізингу

Оренда землі Зворотний лізинг

господарська операція, яка
передбачає надання орендо-
давцем землі у користування
іншій юридичній або фізичній
особі на визначений строк,

за цільовим призначенням та
за орендну плату

господарська операція фізичної
чи юридичної особи, що передба-
чає продаж основних фондів фі-
нансовій організації з одночас-

ним зворотним отриманням таких
основних фондів такою фізичною
чи юридичною особою в опера-
тивний або фінансовий лізинг

Оренда землі

господарська операція, яка передбачає надання
жилого будинку або квартири її власником

у користування іншій фізичній чи юридичній особі
на визначений строк або безстроково, для цільового

використання та за орендну плату
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Рис. 6.76. Порядок віднесення господарської операції
 до фінансового лізингу

об'єкт лізингу передається на
строк, протягом якого аморти-
зується не менше 75 відсотків
його первісної вартості, та
орендар зобов'язаний прид-
бати об'єкт лізингу у власність
протягом строку дії лізингового
договору або в момент його

закінчення за ціною,
визначеною у договорі

сума лізингових платежів з по-
чатку строку оренди дорівнює

або перевищує первісну
вартість об'єкта лізингу

якщо у лізинг передається
об'єкт, що перебував у складі
основних фондів лізингодавця

протягом строку перших
50 відсотків амортизації його
первісної вартості, загальна
сума лізингових платежів має
дорівнювати або бути більшою
90 відсотків від звичайної ціни
на такий об'єкт лізингу, діючої
на початок строку дії лізинго-
вого договору, збільшеної на
суму процентів, розрахованих
виходячи з облікової ставки
НБУ на дату початку дії

договору на весь його строк

майно, яке передається у фі-
нансовий лізинг, є виготовле-
ним за замовленням лізинго-
отримувача та після закінчення
дії лізингового договору не мо-
же бути використаним іншими
особами, крім лізингоотриму-
вача, виходячи з його техноло-
гічних та якісних характеристик

Додержуєть-
ся хоча б

одна з умов

Операція
визнається
оперативним
лізингом

Сторони договору визнають таку
операцію оперативним лізингом без
права зміни її статусу до закінчення

дії договору

Операція визнається
оперативним лізингом

Критерії фінансового лізингу

так так

ні

ні
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Рис. 6.77. Формування валового доходу та валових витрат учасників
операції фінансового лізингу

Рис. 6.78. Характерні ознаки довгострокового контракту

Довгостроковий контракт – будь-який договір на:

такий контракт не планується завершити раніше ніж через
9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання

авансу (передоплати)

виготовлення, будівництво,
установку або монтаж

матеріальних цінностей, що
входитимуть до складу основних
фондів замовника або складових
частин таких основних фондів

створення нематеріальних активів, по-
в'язаних з таким виготовленням, будів-
ництвом, установкою або монтажем
(послуг типу «інжиніринг», науково-

дослідних і дослідно-конструкторських
робіт та розробок)

Етапи здійснення операції
фінансового лізингу

в момент пе-
редачі майна
у фінансовий

лізинг
(оренду)

Орендодавець Орендар

збільшує ВД, а у разі пере-
дання у фінансовий лізинг
майна, що на момент такого
передання перебувало у
складі основних фондів
орендодавця,– змінює

відповідну групу основних
фондів

збільшує відповідну групу
основних фондів на вартість
об'єкта фінансового лізингу
(без урахування процентів
або комісій, нарахованих
або таких, що будуть
нараховані на вартість

об'єкта фінансового лізингу,
відповідно до договору)

при
нарахуванні
лізингового
платежу

збільшує ВД на частину лі-
зингового платежу, яка до-
рівнює сумі процентів або

комісій, нарахованих на вар-
тість об'єкта фінансового лі-
зингу (без урахування час-
тини лізингового платежу,

що надається у рахунок ком-
пенсації частини вартості

об'єкта фінансового лізингу)

збільшує ВВ на частину лі-
зингового платежу, яка до-
рівнює сумі процентів або
комісій, нарахованих на

вартість об'єкта фінансового
лізингу (без урахування ча-
стини лізингового платежу,
що надається у рахунок

компенсації частини вартості
об'єкта фінансового лізингу)
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Рис. 6.79. Податковий облік довгострокових контрактів

Визначення витрат звітного періоду за довгостроковим
контрактом

Розрахунок оціночного коефіцієнту
виконання довгострокового контракту

Визначення доходу виконавця  довго-
строкового контракту у звітному періоді

визначається як добуток загаль-
ної договірної ціни довгостро-
кового договору (контракту) на
оціночний коефіцієнт виконання

довгострокового контракту

співвідношення суми фактичних
витрат звітного періоду до суми
загальних витрат, що плануються

виконавцем при виконанні
довгострокового контракту

Перерахунок сум ПЗ, попередньо визначених за наслідками кожного податкового
періоду протягом строку виконання довгострокового договору (контракту)

Визначення фактичного коефіцієнту ви-
конання довгострокового договору (кон-
тракту) як співвідношення витрат від-
повідних попередніх звітних періодів до
фактичних загальних витрат, понесених
(нарахованих) виконавцем при виконанні
довгострокового договору (контракту)

Визначення доходу відповідних
попередніх звітних періодів як
добутку кінцевої договірної ціни
об'єкта довгострокового договору
(контракту) на фактичний коефі-
цієнт виконання довгострокового

договору (контракту)

до суми визначеної різниці додається процент, що дорівнює 120
відсоткам ставки НБУ, що діяла на момент здійснення такого

перерахунку, за строк дії такої переплати чи недоплати

Порівняння ПЗ кожного звітного періоду за перерахунком
і за розрахунками відповідних періодів

ПЗ завищене ПЗ занижене

Сума завищення враховується
у зменшенні ВД платника податку
в податковому періоді завершення

довгострокового договору (контракту)

Сума заниження враховується
у збільшенні ВД платника податку
в податковому періоді завершення

довгострокового договору (контракту)
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Рис. 6.80.  Умови пільгового оподаткування доходів
від реалізації інноваційних проектів

Рис. 6.81. Ознаки державних лотерей, додержання яких дає право
на пільги в оподаткуванні

Критерії
державних гро-
шових лотерей,
додержання

яких дає право
на звільнення
від податку на
виграші та від
податку на

прибуток  (для
організатора
лотереї)

відрахування до Державного бюджету України в
розмірі не менш як 30 відсотків від доходів, що

залишаються у розпорядженні організатора після
відрахувань до призового фонду

наявність призового фонду у розмірах не менш як
50 відсотків суми отриманих доходів

додержання встановлених Мінфіном України вимог до
статутного капіталу операторів, що не можуть бути
меншими за ті, що висуваються НБУ до банків, які
здійснюють діяльність на всій території України

Умови для 50-відсоткового зменшення суми податку на прибуток, отриманий від
виконання інноваційних проектів (дію пільги зупинено на 2004 р. Законом [29])

виконання проекту повинне бути розпочате не пізніше 18 місяців після
дати його державної реєстрації

пільга діє протягом терміну дії свідоцтва про державну реєстрацію інно-
ваційного проекту (протягом  трьох років, починаючи з дати його видачі)

50% суми податку на прибуток від виконання інноваційного проекту
підлягають зарахуванню на спеціальний рахунок і використовуються
платником винятково на фінансування інноваційної, науково-технічної

діяльності і розширення власних науково-технологічних
і дослідно-експериментальних баз

ведення окремого бухгалтерського обліку по всіх господарських
операціях, зв'язаним з виконанням інноваційного проекту

протягом  місяця з моменту початку реалізації інноваційного проекту
суб'єкт інноваційної діяльності повинний повідомити про це відповідний

орган державної податкової служби
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6.9. Особливості оподаткування деяких платників

Рис. 6.82. Особливості оподаткування деяких платників податку

Рис. 6.83. Умови звільнення від оподаткування доходів від продажу
спеціальних продуктів дитячого харчування

Ïðèì³òêà. 1 Ä³þ ï³ëüãè çóïèíåíî íà 2004 ð³ê Çàêîíîì [29]

Умови
звільнення
від оподат-
кування

доходів від
продажу

спеціальних
продуктів
дитячого

харчування

Продаж має здійснюватися на митній території України

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств,
отриманий від продажу продуктів власного виробництва

Цей прибуток має бути спрямований на збільшення обсягів
виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів

Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування
встановлюється Кабінетом Міністрів України

Особливості оподаткування окремих платників податку

Звільняється від оподаткування

доходи неприбуткових уста-
нов та організацій відповідно

до п. 7.11 Закону [16]

прибуток Чорнобильської
АЕС

прибуток від продажу
спеціальних продуктів
дитячого харчування

прибуток підприємств, отриманий за рахунок
міжнародної технічної допомоги у зв'язку
з ліквідацією наслідків Чорнобильської

катастрофи

50 відсотків податку на прибуток,
отриманого від виконання

інноваційних проектів, залишаються
в розпорядженні платника1

прибуток підприємств і організацій
громадських організацій інвалідів
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Рис. 6.84. Умови звільнення від оподаткування прибутку
Чорнобильської АЕС

Рис. 6.85. Умови звільнення від оподаткування прибутку підприємств,
отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги у зв’язку

з Чорнобильською катастрофою

Умови
звільнен-
ня від

оподатку
вання

прибутку
Чорно-
биль-
ської
АЕС

на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації
енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта

«Укриття» на екологічно безпечну систему

ці кошти мають використовуються на фінансування робіт
відповідного напрямку

у разі порушення цільового використання коштів платник
податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований
у зв'язку з наданням податкових пільг, та оподаткувати його
у поточному податковому періоді, а також сплатити пеню у
розмірах та за період, визначені законодавством України

міжнародна технічна допомога надається на безоплатній
та безповоротній основі

у разі порушення цільового використання міжнародної технічної
допомоги одержувач її зобов'язаний збільшити податкові зобо-
в'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих
пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки НБУ, що діяла на
день збільшення зобов'язань, та за період від дати отримання

пільг до дати збільшення зобов'язань у встановленому
законодавством порядку

подальша експлуатації, підготовка до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатаці

перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему

забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС і населення міста Славутич
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Рис. 6.86. Специфіка податкового обліку платників,
що мають особливий режим оподаткування

Рис. 6.87. Методика визначення оподатковуваного доходу
від страхової діяльності

Особливості
податкового
обліку для
платників

податків, які є:
неприбутковими
організаціями,
або платниками,
для яких вста-
новлений особ-
ливий режим
оподаткування
(п. 7.13. Закону

[16])

ведення окремого обліку доходів, які не включаються
до складу ВД або звільняються від оподаткування

витрати, понесені у зв'язку із одержанням таких
звільнених доходів, не включаються до складу ВВ

таких платників податку

балансова вартість запасів, які використовуються для
одержання таких звільнених доходів, не бере участі
у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на
відповідну групу основних фондів, що використовуються

для отримання таких звільнених доходів,
не враховується у зменшенні скоригованого ВД

Оподатко-
вуваний
доход від
страхової
діяльності

Сума валових внесків,
одержаних (нарахо-
ваних) страхови-
ками-резидентами
протягом звітного

періоду за договорами
страхування і

перестрахування

страхові платежі

страхові внески

страхові премії

Сума страхових платежів,
сплачених (нарахованих)

страховиком за договорами
перестрахування з рези-
дентом та сплачених

за договорами перестраху-
вання з нерезидентом у

тому ж податковому періоді

страхові внески

страхові премії

= –
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Рис. 6.88. Обов’язкові умови договору довгострокового страхування
життя,  доходи від якого оподатковуються за нульовою ставкою

Рис. 6.89. Особливості оподаткування операцій
з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного

забезпечення

договір не може передбачати часткових виплат протя-
гом перших 10 років його дії, крім тих, що проводять-
ся у разі настання страхових випадків, пов'язаних із
смертю застрахованої особи або нещасним випадком
чи хворобою застрахованої особи, що призвели до

встановлення застрахованій особі інвалідності 1 групи

Вимоги до
договору

довгострокового
страхування
життя, додер-
жання яких дає
право на засто-
сування нульо-

вої ставки
податку на
прибуток

термін, на який укладається договір страхування
життя, не може бути меншим, ніж 10 років

страхові внески (платежі, премії) мають сплачуватися
протягом не менш як 5 років

договір передбачає страхову виплату, якщо
застрахована особа дожила до закінчення строку дії
договору або досягла віку, визначеного договором

Договір довгострокового страхування життя
(недержавного пенсійного забезпечення)

Умови договору дотримуються Умови договору порушені

застосовує нульову
ставку оподаткування

доходів

відносить суми
страхових платежів
до ВВ (з урахуванням

встановлених
обмежень)

Страховик

Страхувальник

оподатковує доходи за
3-процентною ставкою
з нарахуванням пені

включає раніше від-
несені до ВВ суми

страхових платежів до
ВД з нарахуванням пені
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Рис. 6.90. Особливості визначення об’єкта оподаткування при отриманні
страховиком інвестиційного доходу

Рис. 6.91. Специфічні терміни, що використовуються
в оподаткування неприбуткових установ

Інвестиційний дохід, одержаний страховиком від розміщення
коштів резервів страхування життя

Здійснення відрахувань
у математичні резерви
із страхування життя

Об'єкт оподаткування – різниця між
сумою доходу, одержаного

(нарахованого) від розміщення
коштів резервів із страхування

життя, та сумою витрат страховика
на ведення справи, які не можуть

перевищувати 15 відсотків
отриманого інвестиційного доходу

Об'єкт оподаткування, розрахова-
ний для випадку відсутності таких
математичних резервів, додатково
зменшується на суму відрахувань у
такі математичні резерви, що не
можуть перевищувати 85 відсотків
суми інвестиційного доходу, який

належить страховику

ні так

Державні
послуги

будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких вста-
новлюється законодавством та які надаються фізичним чи
юридичним особам органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та створеними ними установами

і організаціями, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів

Пасивні
доходи

доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових
виплат і відшкодувань, а також роялті

Основна
діяльність

діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної
допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших
подібних послуг для суспільного споживання, зі створення

систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні
пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації). До
основної діяльності також включається продаж неприбутковою
організацією товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї,
для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію,
та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна
таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або коли така ціна

регулюється державою
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Рис.  6.92.  Класифікація неприбуткових організацій

Неприбут-
кові

організації

Група 1

Група 6

Група 5

Група 7

Група 4

Група 3

Група 2

Органи державної
влади України

Органи місцевого
самоврядування

Установи та організації, що
утримуються за рахунок коштів

відповідних бюджетів

Благодійні фонди та організації

Творчі союзи

НДІ та ВНЗ III-IV рівня акредитації

Громадські організації інвалідів

Політичні партії

Заповідники, музеї-заповідники

Релігійні організації

Інші, крім групи 2, юридичні особи,
діяльність яких не передбачає

отримання доходу

Союзи, асоціації та інші об'єднання
юридичних осіб

Кредитні союзи

Пенсійні фонди

Житлово-будівельні кооперативи,
об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків

Група 8
Професійні спілки, їх об’єднання

і організації профспілок
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Рис.  6.93.  Порядок розподілу доходів та майна неприбуткових
організацій

Рис. 6.94. Порядок оподаткування доходів неприбуткових організацій

У разі коли «пільгові» для неприбуткових
організацій групи 4, доходи отримані будь-
якою неприбутковою організацією протягом

звітного (податкового) року, на кінець першого
кварталу наступного року перевищують

25 відсотків загальних ВД, отриманих протягом
такого звітного (податкового) року, така

неприбуткова організація зобов'язана сплатити
податок з нерозподіленої суми прибутку за
ставкою 25% до суми такого перевищення

у разі коли неприбуткова органі-
зація  будь-якої групи отримує до-
хід з джерел, інших ніж пільгові,
така неприбуткова організація

зобов'язана сплатити податок на
прибуток, який визначається як
сума доходів, отриманих з таких
інших джерел, зменшена на суму
витрат, пов'язаних із отриманням
таких доходів, але не вище суми

таких доходів

без врахування суми амортизаційних відрахувань

Податок вноситься в бюджет за результатами
першого кварталу наступного за звітним року у
строки, встановлені для інших платників податку

Податок вноситься в бюджет
у строки, встановлені для інших

платників податку

Доходи або майно неприбуткових організацій

групи 1 груп 2, 4, 5, 6, 7, 8 групи 3

зараховуються до складу
кошторисів (на спеціаль-
ний рахунок) на утриман-
ня таких організацій і
використовуються

виключно на фінансуван-
ня видатків такого кошто-
рису, розрахованого та
затвердженого у порядку,

встановленому КМУ

не підлягають розподілу між їх
засновниками, учасниками або

членами та не можуть використо-
вуватися для вигоди будь-якого
окремого засновника, учасника
або члена такої неприбуткової

організації, її посадових осіб (крім
оплати їх праці та відрахувань

на соціальні заходи)

розподіляються
виключно між їх
засновниками
(учасниками) у

порядку,
встановленому
відповідним

законодавством

У разі коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання
зазначених організацій перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума
перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому з суми

перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок на
прибуток, передбачений у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, не сплачується
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Таблиця 6.17
Звільнені  від  оподаткування  доходи  неприбуткових  організацій

Рис. 6.95. Особливості оподаткування підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

яннавуктадоподівхиненьлівз,відоходдиВ
йіцазінагрохивоктубирпенипурГ

1 2 3 4 5 6 7

идоходінвисаП + + + + + + +

ідялгиву,онвотшокзебьтюапутсопікя,онйамобаитшоK
хиньліворбодобаигомоподїовоснаніфїонторовопзеб

ьнавувтрежоп
+ + – – – + –

�ецсімобаогонважредзьтюапутсопікя,їідисбусатїіцатоД
хакмарвобавіднофхивоьліцхинважред,вітеждюбогов

�оподїончінхетобаїонратінамугілсичумоту,їонйідогалб
игулсопінталпанніцяннавюлугеранйіцатодмірк,игом

+ + + + + – –

ітсотравяіцаснепмоккяьтюапутсопікя,онйамобаитшоK
гулсопхинважредхинажредо + – – – – – –

їонвонсоянненсйідздівьтюапутсопікя,онйамобаитшоK
ітсоньляід – + – + – – –

анвіксенвідялгивуьтюапутсопікя,итшоK енважреден
,ибертопішніаниксенвобаяннечепзебазенйіснеп

мовтсвадоноказінечабдереп
– – + – – – –

вікинвонсазиксенвінчидоірепобаівозарондО – – – – + – +

гулсопхивотьлукяннадандівидохоД – – – – – + –

кяогонамирто,анйамобавітшокідялгивуидохоД
,тартивхишніяттиркопанобарібзйикьсйетерт

модусмикьсйетертуропсмяннешіривзхиназя’воп
+ + + + + + +

Умови застосування пільгового режиму оподаткування підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів

майно під-
приємств
та організа-
цій громад-
ських орга-
нізацій ін-
валідів є їх
власністю

кількість інвалідів, які
працюють за основним
місцем роботи, стано-
вить не менше 50 від-
сотків загальної чисель-
ності працюючих протя-
гом попереднього звіт-
ного (податкового)

періоду

фонд оплати праці
таких інвалідів ста-
новить протягом звіт-
ного періоду не мен-
ше 25 відсотків суми
загальних витрат на
оплату праці, що від-
носяться до складу
валових витрат

Звільняється від оподаткування прибуток,
отриманий від продажу товарів (робіт,

послуг)

Пільга на застосовується щодо
прибутку від продажу підакцизних
товарів та від грального бізнесу

Реєстрація
та отри-

мання доз-
волу на
право
користу-

вання такою
пільгою
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Таблиця 6.18
Особливості застосування тимчасових галузевих пільг з податку на прибуток

икинталП яннавуктадопоітсовилбосО

1 2

завтсмєирпдіП
�отваавтцинборив
івісуботва,вілібом
�ивхичюуткелпмок

ікя,хинодвібор
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 6.18

Ïðèì³òêè: 1 Ä³þ ï³ëüãè çóïèíåíî íà 2004 ð³ê Çàêîíîì [29] (êð³ì ï³äïðèºìñòâ
ç âèðîáíèöòâà àâòîìîá³ë³â, àâòîáóñ³â ³ êîìïëåêòóþ÷èõ âèðîá³â äî íèõ ç â³äïîâ³-
äíîþ ³íâåñòèö³ºþ, ùî ìàþòü ³íâåñòèö³éí³ ïðîãðàìè, çàòâåðäæåí³ ÊÌÓ äî
01.01.2004 ð.)

2 Ä³þ ï³ëüãè çóïèíåíî íà 2004 ð³ê Çàêîíîì [29] (êð³ì ï³äïðèºìñòâ, ùî óêëà-
ëè êîíòðàêòè äî 01.01.2004 ð., ÿêùî ïåðåðàõîâàíà ñóìà àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â ïå-
ðåâèùóº 20 â³äñîòê³â âàðòîñò³ êîíòðàêòó)

Рис. 6.96. Варіанти оподаткування доходів нерезидентів

1 2
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Варіанти справляння податку на прибуток підприємств
з нерезидентів

Постійне представництво нерезидента,
що здійснює на користь нерезидента, або

уповноваженої ним особи будь-яку
виплату з доходу з джерелом його поход-

ження з України, отриманого таким
нерезидентом від провадження

господарської діяльності

Резидент, що здійснює на користь
нерезидента, або уповноваженої ним
особи будь-яку виплату з доходу

з джерелом його походження з України,
отриманого таким нерезидентом від
провадження господарської діяльності
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Рис. 6.97. Склад доходів нерезидентів, що оподатковуються податком
на прибуток підприємств

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України

проценти, дисконтні доходи, що
сплачуються на користь нерези-
дента, у тому числі проценти за
борговими зобов'язаннями, випу-
щеними (виданими) резидентом

доходи від продажу нерухомого
майна, розташованого на території
України, яке належить нерезиденту,

у тому числі майна постійного
представництва нерезидента

прибуток від здійснення операцій з
торгівлі цінними паперами або

іншими корпоративними правами

лізингова (орендна) плата, що спла-
чується (нараховується) резиден-
тами або постійними представ-

ництвами на користь нерезидента-
лізингодавця (орендодавця)

роялті, доходи від фрахту та доходи
від послуг типу "інжиніринг"

дивіденди, які сплачуються
(нараховуються) резидентом

внески та премії на страхування або
перестрахування ризиків в Україні
(включаючи страхування ризиків
життя) або страхування резидентів
від ризиків за межами України

винагорода за здійснення культур-
ної, освітньої, релігійної, спортив-

ної, розважальної діяльності
нерезидентів (або уповноважених
ними осіб) на території України

брокерська, комісійна або агентська
винагорода, отримана від резидентів
або постійних представництв інших
нерезидентів стосовно брокерських,
комісійних або агентських послуг, на-
даних нерезидентом або його постій-
ним представництвом на території
України на користь резидентів

доходи, отримані від здійснення
спільної діяльності на території

України, доходи від здійснення довго-
строкових контрактів на території

України

доходи у вигляді благодійних
внесків та пожертв на користь

нерезидентів

доходи у вигляді виграшів (призів)
в лотерею (крім державної), від

казино, інших гральних місць (домів),
розташованих на території України,
доходи від організації та проведення

грального бізнесу, лотерей
(крім державних)

інші доходи від здійснення нерезидентом (постійним представництвом цього або
іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, за винятком
доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів (робіт,
послуг), переданих (виконаних, наданих) резиденту від такого нерезидента

(постійного представництва), у тому числі вартості послуг з міжнародного зв'язку
чи міжнародного інформаційного забезпечення
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Рис. 6.98. Пільги з оподаткування доходів нерезидентів
за зобов’язаннями держави

Рис. 6.99. Варіанти визначення оподатковуваного прибутку нерезидента,
що здійснює діяльність в Україні через постійне представництво

Не підлягають
оподаткуванню
доходи, отри-
мані нерези-
дентами за

зобов'язаннями
держави

Доходи у вигляді процентів, сплачених нерезидентам
за отримані Україною позики (кредити або державні

зовнішні запозичення), які відображаються у
Державному бюджеті України чи кошторисі НБУ

Доходи у вигляді процентів або доходу (дисконту)
на державні цінні папери, продані (розміщені)

нерезидентам за межами території України через
уповноважених агентів – нерезидентів

Варіанти розрахунку податкових зобов'язань нерезидента,
який здійснює діяльність в Україні через постійне

представництво

нерезидент визначає прибуток
від своєї діяльності, що
проводиться ним через

постійне представництво в
Україн

нерезидент здійснює свою діяльність
не лише в Україні, а й за її межами і при
цьому не визначає прибуток від своєї
діяльності, що проводиться ним через
постійне представництво в Україні

Сума
оподаткову-
ваного при-
бутку визна-
чається за
загальними
правилами

у разі неможливості шляхом
прямого підрахування визначити
прибуток, одержаний нерези-

дентами з джерелом його поход-
ження з України, оподаткову-
ваний прибуток визначається
податковим органом як різниця
між ВД та ВВ, визначеними

шляхом застосування до суми
одержаного (нарахованого) ВД

коефіцієнта 0,7

сума прибутку, що підля-
гає оподаткуванню в

Україні, визначається на
підставі складення нере-
зидентом відокремле-

ного балансу фінансово-
господарської діяльності,
погодженого з податко-
вим органом за місцезна-
ходженням постійного

представництва
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Рис. 6.100. Особливості оподаткування підприємств, основною
діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

Особливості оподаткування сільгосптоваровиробників

Податковий період

Податок сплачується
за підсумками звітного
податкового року, який
починається з 1 липня

Індексація ВД і ВВ

ВД і ВВ підприємств – виробників
сільськогосподарської продукції,
отримані (понесені) протягом
звітного податкового року,

підлягають індексуванню виходячи
з офіційного індексу інфляції за
період від місяця, наступного за
місяцем понесення таких витрат

(отримання доходів), до кінця
звітного податкового року

Земельний податок

Сума нарахованого податку на
прибуток зменшується на суму

податку на землю, що
використовується у

сільськогосподарському
виробничому обороті

Продаж товарів, безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами
виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої
сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту

ВД кредитора
збільшуються у
податковому пе-
ріоді, на який
відповідно до

умов такого кре-
дитного дого-
вору припадає
строк здійснення
розрахунків з
позичальником

у разі якщо об'єктом та-
кого товарного кредиту
є товари, витрати на які
включаються до складу
ВВ, датою збільшення
валових ВВ позичаль-
ника є дата здійснення
розрахунків щодо пога-
шення заборгованості
за таким товарним

кредитом

якщо об'єктом такого то-
варного кредиту є товари,
витрати на які підлягають

амортизації, датою
збільшення балансової

вартості відповідної групи
основних фондів є дата

здійснення позичальником
розрахунків щодо пога-
шення заборгованості по
такому товарному кредиту
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Рис. 6.101. Склад платників, які відносяться до підприємств, основною
діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

Таблиця 6.19
Додаткові обмеження у вигляді зупинення пільг з податку на прибуток

на 2004 рік, передбачені Законом [29]

Критерії визначення підприємств, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції

Відносяться підприємства, ВД
яких від продажу сільсько-

господарської продукції власного
виробництва за попередній
звітний (податковий) рік

перевищує п'ятдесят відсотків
загальної суми ВД

Не відносяться підприємства, основною
діяльністю яких є виробництво та/або

продаж

продукції квітково-декоративного
рослинництва

дикорослих рослин, диких тварин
і птахів, хутряних товарів

риби (крім риби, виловленої у річках
та закритих водоймах)

у разі, якщо за звітний (податко-
вий) рік ВД таких підприємств від
продажу сільськогосподарської
продукції не перевищує 50 від-
сотків загальної суми ВД, прибу-
ток таких підприємств від про-

дажу продукції (робіт, послуг), що
не відноситься до сільськогос-

подарської продукції, оподаткову-
ється у загальному порядку

лікеро-горілчаних виробів, пива, вина
і виноматеріалів (крім виноматеріалів,

що реалізуються для подальшої
переробки)

оненипузїокяюід,игьліпакитсиреткараХ ]61[унокаЗ.тС

1 2

автцинборивзвтсмєирпдіпяннавуктадопомижерйиньлаіцепС
)81.6.лбат(хинодвіборивхичюуткелпмоківісуботва,вілібомотва

22.тс12.22.п

тсоньляідїончімсоквіткє’бусяннавуктадопомижерйиньлаіцепС і 22.тс42.22.пп
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Таблиця 6.20
Податковий облік та відповідальність покупця – платника податку

на прибуток в залежності від податкового статусу продавця

Çàê³í÷åííÿ òàáë. 6.19
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6.10. Порядок сплати

Рис. 6.102. Податкові періоди з податку на прибуток

Рис. 6.103. Терміни сплати податку на прибуток

Особливості визначення податкових періодів

Для звичайних умов Перший і останній податкові періоди

календарний
квартал

календарне
півріччя

особа береться на облік
податковим органом як
платник цього податку

всередині податкового періоду

ліквідація платника
податку (у тому числі

до закінчення
першого звітного

податкового періоду)

три квартали

календарний рік

перший звітний податковий
період розпочинається з дати,
на яку припадає початок та-
кого обліку, та закінчується
останнім календарним днем
наступного податкового

періоду

останнім податковим
вважається період
(що закінчується

днем такої ліквідації),
на який припадає
дата такої ліквідації

Терміни сплати податку на прибуток

податок на прибуток, податок на
доходи страховиків

Авансовий внесок,
що сплачується
при виплаті
дивідендів,

податки на доходи
нерезидентів В строки, встановлені для

погашення податкових
зобов'язань для квартального
податкового періоду (п'ятдесят
календарних днів по закінченні

звітного кварталу)

до/або разом із
здійсненням таких

виплат)

Податок на
прибуток

підприємств-
сільгосптоваро-
виробників

у строки, визначені
для річного
податкового
періоду
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Рис. 6.104. Порядок зарахування сплачених за кордоном сум податків

Порядок зарахування сплачених за кордоном сум податків

Не підлягають зарахуванню у
зменшення ПЗ такі податки,
сплачені в інших країнах

Підлягають зарахуванню під час
сплати податку на прибуток в Україні
суми податків на прибуток, отриманий

з іноземних джерел, що сплачені
суб'єктами підприємницької діяльності

за кордоном
податок на капітал (майно)

та приріст капіталу

поштові податки

податки на реалізацію
(продаж)

інші непрямі податки неза-
лежно від того, чи підпа-
дають вони під категорію
прибуткових податків, чи
вважаються окремими

податками згідно із законо-
давством іноземних держав

податки, сплачені з пасив-
ного прибутку (дивідендів,
процентів, страхування,

роялті)

Зарахування сплачених
за митним кордоном

України сум податку на
прибуток провадиться
за умови подання пись-
мового підтвердження
податкового органу ін-
шої держави щодо фак-
ту сплати такого подат-
ку та за наявності між-
народного договору
України про усунення
подвійного оподатку-
вання доходів, ратифі-
кованого Верховною
Радою України)

Розмір зарахо-
ваних сум по-
датку на при-
буток з інозем-
них джерел
протягом по-
даткового пері-
оду не може
перевищувати
суми податку,
що підлягає

сплаті в Україні
таким платником
податку протя-
гом такого
періоду

Умови для зарахування сплачених
за кордоном податків
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7. ФІКСОВАНИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

Рис. 7.1. Загальні ознаки фіксованого
сільськогосподарського податку

Фіксований сільськогосподарський
податок

грошова оцінка
земельної ділянки

Порядок
сплати

Податковий  періодПодаткова база Вид податкових ставок

адвалорні

Платники
податку

сільськогосподарські
товаровиробники

календарний рік

щомісячно, виходячи
з розрахункової суми

за квартал

Об'єкт
оподаткування

площа сільсько-
господарських угідь

Джерело сплати

власні кошти

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня
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Рис. 7.2. Особливості фіксованого сільськогосподарського податку

Особливості фіксованого сільськогосподарського податку

Податкові зобов'язання визначаються площею сільськогосподарських
угідь та не зв'язані з кінцевими показниками виробничо-господарської

діяльності сільгосптоваровиробників

Порядок сплати податку враховує сезонність сільськогосподарського
виробництва

Фіксований сільськогосподарський податок може бути класифікований
як окладний податок, ставка якого визначається незалежно від обсягів

бюджетних надходжень від цього податку

Фіксований сільськогосподарський податок,  на відміну від усіх інших
альтернативних систем оподаткування, не обмежує платників у здійсненні
будь-яких дозволених законодавством видів підприємницької діяльності

Фіксований податок сплачується в рахунок 11 загальнодержавних
та одного місцевого податків і зборів. Позитивним наслідком цього
є відповідне скорочення податкової звітності та концентрація строків

погашення податкових зобов'язань

Відсутність обмежень щодо обсягів діяльності, які встановлені для всіх
інших альтернативних систем оподаткування, зумовлює стимулювання

розвитку всіх сільгосптоваровиробників незалежно від їх розміру

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку практично знімає
проблему необхідності ведення окремого податкового обліку. Сума
податку може бути обчислена прямим множенням площі сільсько-

господарських угідь на відповідну податкову ставку, що значно спрощує
процедуру складання розрахунку
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Рис. 7.3. Класифікація платників фіксованого сільгоспподатку

Суб'єкти оподаткування фіксованим сільгоспподатком

1 група

Сума, отримана такими суб'єктами від продажу сільськогосподарської
продукції і продуктів її переробки, за попередній звітний рік має

перевищувати 75% загальної суми валового доходу підприємства

сільськогосподарські підпри-
ємства різних організаційно-

правових форм господарювання

2 група

селянські та інші господарства,
що займаються виробництвом

(вирощуванням), переробкою та
збутом сільськогосподарської

продукції

Власники
земельних
ділянок

Землекористу-
вачі, в тому

числі
й орендарі

які виробляють товарну сільсь-
когосподарську продукцію (крім
власників та землекористувачів
присадибних ділянок,  а також
ділянок, переданих для садів-
ництва, дачного будівництва,
городництва, сінокосіння
та випасання худоби)

3 група

рибницькі, рибальські та
риболовецькі господарства, які
займаються розведенням, виро-
щуванням та виловом риби

у внутрішніх водоймах (озерах,
ставках та водосховищах)

суб'єкти господарювання, утворені в результаті
реорганізації сільськогосподарського підпри-
ємства – платника фіксованого сільськогос-
подарського податку (незалежно від терміну
реорганізації), які також займаються вироб-

ництвом (вирощуванням), переробкою та збутом
сільськогосподарської продукції

новостворені суб'єкти господарювання, ос-
новним видом діяльності яких є виробництво
(вирощування), переробка та збут сільсько-
господарської продукції, у рік створення є
платниками фіксованого сільськогосподар-

ського податку

Підприємства, які
займаються інши-
ми видами діяль-
ності, з метою
оподаткування
ведуть окремий
облік фінансових
результатів від
інших видів гос-
подарської діяль-
ності, які підля-
гають оподатку-
ванню на загаль-
них підставах
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Рис. 7.4. Складові чисельника кількісного критерію платника
фіксованого сільгоспподатку

Рис. 7.5. Об’єкти оподаткування фіксованим сільгоспподатком

Сума, отримана від продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки (чисельник кількісного критерію)

Вартість реалізованої продукції рослинництва й тваринництва
власного виробництва

Вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, виробленої
з сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних

переробних підприємствах

Вартість реалізованої продукції, виробленої з власної сировини на
давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення

переробного підприємства

Вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку,
будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних з

сільськогосподарським виробництвом

Об'єкти оподаткування

площа сільськогосподарських угідь

переданих сіль-
ськогосподар-
ському товаро-
виробнику
у власність

наданих у кори-
стування, в т. ч.
на умовах оренди

земель водного фонду, які
використовуються рибницькими,

рибальськими та риболо-
вецькими господарствами для
розведення, вирощування
та вилову риби у внутрішніх

водоймах

озера ставки водосховища
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Рис. 7.6. Обов’язки платників у випадку зміни площі земельних угідь

У випадку коли у звітному періоді відбувається зміна площ
сільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям права землевласника

або землекористувача

землевласник чи землекористувач зобов'язаний

протягом місяця надати відповідні розрахунки, а також витяг з державного
земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь

та їх грошову оцінку до

здійснити уточнення сум податкових платежів на період
до закінчення податкового року

органів державної податкової
служби за місцем розташування

земельної ділянки

органу державної податкової
служби за місцем реєстрації

платника податку

Таблиця 7.1
Ставки фіксованого сільськогосподарського податку
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Рис. 7.7. Критерії гірських населених пунктів

Рис. 7.8. Критерії поліських територій

Критерії віднесення адміністративно-територіальних
одиниць до поліських територій [76]

розташування в межах природно-сільськогосподарської зони Полісся,
для якої властиве переважання дерново-підзолистих і дернових ґрунтів
піщаного та супіщаного механічного складу, а також перезволожених
і заболочених земель (лучних і болотних ґрунтів, включаючи торфові

розташування у смузі переходу від Поліської до Лісостепової зони, якщо
зазначені види ґрунтів (земель) становлять не менш як 60 відсотків у

загальному складі сільськогосподарських угідь

Критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських [7]

розташування населеного пункту або частини його, на якій проживає
більш як третина мешканців цього населеного пункту, на висоті 400

метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже
розчленований байраками, водотоками тощо, та розміщення 50 і
більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту

на схилах крутизною 12 градусів і більше

суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість –
не менше 115 днів, середньодобова температура повітря у січні не
перевищує мінус 4 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо

(середня тривалість – не більше двох місяців, середньодобова
температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика
кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому

стані – не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені,
вітровали, снігові намети, сейсмічність землі

на одного жителя припадає менш як 0,25 гектара ріллі або при її
відсутності – менш як 0,60 гектара сільськогосподарських угідь

населені пункти, які розташовані на висоті 400 метрів і вище над
рівнем моря і відповідають двом критеріям та не менш як двом
показникам третього критерію, набувають статусу гірських
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Рис. 7.9. Схема обчислення податкового зобов’язання

Площа
ріллі

Площа
сіножатей

Площа
пасовищ

Площа
багаторічних
насаджень

Розрахункова сума податкових зобов'язань

Ставка податку за
1 га багаторічних

насаджень
Ставка податку за 1 га ріллі, сіножатей та пасовищ,

земель водного фонду

Грошова оцінка
1 га багаторіч-
них насаджень

Грошова
оцінка

1 га ріллі

Грошова
оцінка 1 га
сіножатей

Грошова
оцінка 1 га
пасовищ

Порівняння з сумою податків, що замі-
нюються фіксованим сільгоспподатком

сума скасованих
податків за 1997 рік
менше чи дорівнює
трикратній сумі
фіксованого

сільгоспподатку

сума скасованих
податків за 1997 рік
більше за чотири-
кратну суму фіксо-

ваного сільгоспподатку

сума скасованих
податків за 1997 рік в

3-4 рази більше за
суму фіксованого
сільгоспподатку

Збільшення на
коефіцієнт 1,5

Збільшення на
коефіцієнт 2

Формування остаточного податкового зобов'язання

Площа
земель вод-
ного фонду

Грошова
оцінка

1 га ріллі
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Таблиця 7.2
Особливості справляння податків і зборів при сплаті фіксованого

сільськогосподарського податку

Ïðèì³òêà: * Ïîäàòêè ³ çáîðè, ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó
îïîäàòêóâàííÿ» [14], àëå ôàêòè÷íî íå ñïðàâëÿþòüñÿ (ó çâ’ÿçêó ç³ ñêàñóâàííÿì,
ïðèçóïèíåííÿì àáî â³äñóòí³ñòþ â³äïîâ³äíèõ ñïåö³àëüíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â).
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Таблиця 7.3
Строки погашення податкових зобов’язань, визначені Законом України

«Про фіксований сільськогосподарський податок» [18]

доіреП
уктадопимуслідопзоР

ималатравказ
яннешагопикортС

ьназя'вобозхивоктадоп

ьнечіС
имусїончірвіктосдів01
ьназя'вобозхивоктадоп

огонжокалсич03од
,укорогонтівзяцясім
,оготюлзичюаничоп

огоньлатравк3/1оп
янназя'вобозоговоктадоп

йитюЛ

ьнезереБ

ьнетівK
имусїончірвіктосдів01
ьназя'вобозхивоктадоп

ьневарТ

ьневреЧ

ьнепиЛ
имусїончірвіктосдів05

ьназя'вобозхивоктадоп
ьнепреС

ьнесереВ

ьнетвоЖ
имусїончірвіктосдів03

ьназя'вобозхивоктадоп
дапотсиЛ

ьнедурГ

Рис. 7.10. Наслідки встановлення наявності форс'мажорних обставин

У разі виявлення форс-мажорних обставин

Платник подає кло-
потання у відповід-
ний орган місцевого
самоврядування

приймають рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого
сільськогосподарського податку

Верховна Рада АР Крим,
обласні, Київська та

Севастопольська міська
ради за погодженням з

Міністерством
аграрної політики

України

Міністерством
фінансів України

для такого платника податку в наступному податковому
році вимоги щодо відповідності встановленому

кількісному критерію не застосовуються
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Рис. 7.11. Документи, що підтверджують дію форс'мажорних обставин

Таблиця 7.4
Розподіл коштів, що надходять від фіксованого

сільськогосподарського податку

вітшокяннавумярпС %,ьнеждохдандівактсаЧ

теждюбйивецсіМ 03

инїаркУднофйинйіснеП 86

яннавухартсеньлаіцосевокзя'вобО 2

Документи, що підтверджують дію форс-мажорних обставин, за яких податковий
борг платника може бути реструктуризований (відстрочений)

клопотання до міжвідомчих і регіональних комісій з питань проведення
санації підприємств агропромислового комплексу про відстрочку

(реструктуризацію) податкового боргу

акти обстежень посівних площ, які підтверджують знищення посівів
сільськогосподарських культур на площі, що перевищує 20 відсотків

сільськогосподарських угідь, які перебувають у користуванні
платника податку

висновки обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій

акти, що підтверджують масове інфекційне захворювання чи
загибель тварин, що перевищує 15 відсотків загальної чисельності

стада або кількості риби, яке належить платнику податку (для
платників фіксованого сільськогосподарського податку, у яких

виручка від реалізації продукції тваринництва становить не менше
50-ти відсотків загального валового доходу)

довідки від обласних центрів з гідрометеорології Мінекоресурсів
(з надзвичайних ситуацій природного характеру)
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Рис. 7.12. Особливості справляння фіксованого сільськогосподарського
податку з орендованих земельних ділянок

У разі надання земельної ділянки в оренду

Орендодавець – платник
фіксованого

сільськогосподарського податку

орендовані площі не можуть
включатися до розрахунку сплати

фіксованого сільськогоспо-
дарського податку орендарем

орендовані площі включаються до
розрахунку суми фіксованого

сільськогосподарського податку
орендарями

В обох випадках орендарем вноситься передбачена
договором орендна плата за землю

так ні
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8. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Рис. 8.1. Класифікаційні ознаки єдиного податку

обмеження
відсутні

Єдиний податок з юридичних осіб

окладний

За способом
стягнення

Залежність від
фінансових результатів
діяльності платника

За способом
встановлення

ставок

За видом податкової
ставки

адвалорна ставка

Поєднує ознаки
прямого і непрямого

податку

Застосовується замість
звичайної системи

оподаткування на вибір
платника

не залежить

Поєднує ознаки
прямого

і непрямого
податку

За суб'єктами
оподаткування

Суб’єкти малого
підприємництва

За періодом дії
За територією
застосування

застосовується на всій
території України
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Рис.  8.2. Загальна характеристика
єдиного податку з юридичних осіб

власні кошти

Єдиний податок з юридичних осіб

виручка від
продажу
продукції

(товарів, робіт,
послуг)

Порядок сплати

Об'єкт оподаткуванняБаза оподаткування
Вид податкової

ставки

адвалорна

Платники

юридичні особи
суб'єкти малого
підприємництва

підприємницька
діяльність, що

підпадає під сферу
дії спрощеної

системи
оподаткування

щомісячно

Податковий період

календарний квартал

Джерело сплати
Одиниця

оподаткування

грошова одиниця – гривня

6% 10%
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Рис. 8.3. Умови переходу на спрощену систему оподаткування та
роботи на єдиному податку

Загальні вимоги до суб'єктів малого підприємництва при переході на
єдиний податок і роботі  за спрощеною системою

Критерії платника єдиного
податку [32]

Критерії суб'єкта малого
підприємництва [24]

Обсяг річного валового доходу –
не більш 500 000 євро

Обсяг виручки від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) за рік –

не більше 1 млн грн

Середньооблікова чисельність
працюючих за рік не повинна

перевищувати 50 осіб

Середньооблікова чисельність
працюючих за звітний період не
повинна перевищувати 50 чоловік

Діяльність у сфері
грального бізнесу

Відсутність заборгованості за податками та обов'язковими
платежами за попередній податковий (звітний) період

Обмін іноземної валюти

Банки

Спільна
діяльність

Платники
спецпатенту

Виробництво та імпорт
підакцизних товарів

Страхові компанії

Довірчі товариства

Ломбарди
Інші фінансово-кре-
дитні та небанківські
фінансові установи

Частка вкладів, що належить юри-
дичним особам – засновникам і
учасникам, які не є суб'єктами

малого підприємництва, не повинна
перевищувати 25% статутного

фонду суб'єкту малого
підприємництва

Частки, що належать юридичним
особам – учасникам і засновникам,
які не є суб'єктами малого підпри-
ємництва, не повинні перевищува-
ти 25 % статутного фонду суб'єкту

малого підприємництва

Платники єдиного податку не мають права застосовувати  інший
спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та

безготівкового розрахунків коштами

За обсягом діяльності

За чисельністю робітників

За видами діяльності

За структурою статутного капіталу

За станом розрахунків з бюджетами і державними цільовими фондами
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Таблиця 9.1
Уніфіковані критерії віднесення суб’єктів підприємницької діяльності

до категорій малих, вироблені в ЄС [94]

їіретирK

вїіретиркяннечанзінсікьліK

кір8891
кір6991

автсмєирпдіпілам автсмєирпдіпоркім

,уланосрепьтсіньлесиЧ.1
бісо

99шьлібен 94–01 01шьлібен

гібойинчіроьндереС.2 – орвєнлм7 –

сналабйиньлагаЗ.3 –
шьлібен

орвєнлм5
–

ьтсінжелазеН.4 – + +

Рис. 8.4.  Складові бази оподаткування єдиним податком

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат
суб’єкта малого підприємництва [75]

Позареалізаційні доходи та виручка від іншої
реалізації

Указ [32]

Виручка від
реалізації про-
дукції (товарів,
робіт, послуг)

Виручка
від реа-
лізації

основних
фондів

Кредиторська заборго-
ваність, щодо якої минув
строк позовної давності

дивіденди

проценти

Фінансовий результат від
продажу цінних паперів,
малоцінних швидкозно-
шуваних предметів,
матеріалів, палива

Грошові кошти,
отримані у ви-
гляді безпово-
ротної фінан-
сової допомоги

Орендна плата

Зв’язані з виручкою від
реалізації

Не зв’язані з виручкою
від реалізації

Не підлягають
оподаткуванню

База оподаткування
єдиним податком
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Позареалізаційні
доходи і виручка від

іншої реалізації

Обкладаються єдиним
податком

Не включаються до
бази оподаткування

Фінансовий результат
від продажу цінних
паперів, малоцінних
швидкозношуваних

предметів, матеріалів,
палива

Орендна плата

Проценти

За вкладами на
депозитних рахунках

За тимчасове залучення
грошових коштів під цінні

папери

Не зв’язані з розміром
виручки від реалізації

Дебіторська забор-
гованість в момент

виникнення і закінчення
строку позовної давнини

Кредиторська
заборгованість

З яких утриманий
податок на дивіденди

Які одержані без
оподаткування

Грошові кошти, отри-
мані у вигляді безпо-
воротної фінансової

допомоги

Боргові зобов’язання

Дивіденди одержані

Виручка від продажу
цінних паперів, мало-
цінних швидкозношу-
ваних предметів,
матеріалів, палива

У повному обсязі

За товарними креди-
тами і при продажу

в розстрочку

Зв’язані з розміром
виручки від реалізації

Дебіторська
заборгованість

в момент погашення

Рис. 8.5. Розподіл позареалізаційних доходів і виручки
від іншої реалізації суб’єктів малого підприємництва з точки зору

оподаткування єдиним податком
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Рис. 8.6. Взаємодія єдиного податку для юридичних осіб
з іншими податками і зборами

Податки і збори, платником яких
не є юридична особа – суб'єкт

малого підприємництва

ПДВ

Податок на прибуток

Плата (податок) за землю

Збір за спеціальне
використання природних

ресурсів

Збір до Державного
інноваційного фонду

Збір на обов'язкове
соціальне страхування

Комунальний податок

Збір на обов'язкове
державне пенсійне

страхування

Внески до фонду України
соціального захисту

інвалідів

Збір за видання дозволу
на розміщення об'єктів
торгівлі та сфери послуг

Внески до Державного
фонду сприяння

зайнятості населення

Плата за патенти

10%6%
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Таблиця 8.2
Особливості податкового обліку операцій з пов’язаними особами

в залежності від обраної системи оподаткування

Ïðèì³òêè:
Ó âåðõí³é ÷àñòèí³ êîæíî¿ êîì³ðêè òàáëèö³ íàâåäåí³ îñîáëèâîñò³ îïîäàòêó-

âàííÿ îïåðàö³é ç ïîâ’ÿçàíèìè îñîáàìè ïðîäàâöÿ, ó íèæíüî¿ — ïîêóïöÿ.
ÂÄ — ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ âàëîâîãî äîõîäó ïëàòíèê³â ïðè çä³é-

ñíåíí³ îïåðàö³é ç³ çâ’ÿçàíèìè îñîáàìè;
ÏÄÂ — ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ïëàòíè-

ê³â ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàö³é ç ïîâ’ÿçàíèìè îñîáàìè;
ÂÐ — ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ âàëîâèõ âèòðàò ïëàòíèê³â ïðè

çä³éñíåíí³ îïåðàö³é ç ïîâ’ÿçàíèìè îñîáàìè.
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Рис. 8.7. Взаємодія методів податкового обліку при здійсненні
«перехідних» операцій

Звичайна система
оподаткування

Спрощена система
Звичайна система
оподаткування

Податок на прибуток: метод
першої з подій

Податок на додану вартість:
касовий метод або метод

першої з подій

Єдиний податок:
касовий метод

Податок на прибуток: метод
першої з подій

Податок на додану вартість:
касовий метод або метод

першої з подій

Таблиця 8.3
Моменти появи податкових зобов’язань за операціями, що закінчуються

після переходу на спрощену систему оподаткування
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Таблиця 8.4
Моменти появи податкових зобов’язань за операціями, що закінчуються

після повернення на звичайну систему оподаткування
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Таблиця 8.5
Моменти появи податкових зобов’язань за операціями, що здійснюються

при зміні ставки єдиного податку
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Таблиця 8.6
Строки подання Розрахунку і погашення податкових зобов’язань

з єдиного податку

німреТ ]23[закУ ]52[нокаЗ

їовоктадопяннадоП
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Рис. 8.8.  Розподіл надходжень єдиного податку від юридичних осіб
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Рис. 8.9. Послідовність етапів оцінки порівняльної доцільності
застосування альтернативних систем оподаткування

1. Загальна оцінка переваг та недоліків альтернативних систем порівняно
зі звичайною системою оподаткування

2. Оцінка наявності об’єктивних умов для застосування альтернативних систем
оподаткування конкретним суб’єктом підприємництва

3. Логічний аналіз відмінностей між можливими альтернативними системами
оподаткування

4. Врахування очікуваних змін в здійсненні господарської діяльності
і прогнозування об’єктів оподаткування

5. Розрахунок економічного ефекту від застосування кожного  з можливих
варіантів альтернативного оподаткування порівняно зі звичайною системою

оподаткування

6. Оцінка додаткових чинників

7. Прийняття рішення про застосування конкретного варіанта
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Таблиця 8.7
Переваги спрощеної системи оподаткування

з точки зору платника податків
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Таблиця 8.8
Недоліки спрощеної системи оподаткування

з точки зору платника податків

кілодеН укілоденакитсиреткараХ икділсанівилжоМ

хичвадоноказьтсіндівопдівеН
юометсисюонещорпсазвітка
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]41[)имянненвоподатиманімз

яннавуткартенчанзондоеН
иманагроимичююлортнок
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9. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ

Рис. 9.1. Склад ресурсних платежів в Україні

Ресурсні платежі

Плата
(податок) за

землю

Збори за спеціальне
використання

природних ресурсів

Збір за забруднення
навколишнього природного

середовища

Збори за
використання

водних
ресурсів

Збір за спеціальне ви-
користання лісових
ресурсів та користу-
вання земельними
ділянками лісового

фонду

Плата за ко-
ристування
надрами

Збір за викори-
стання радіочас-
тотного ресурсу

України

за видобування корисних
копалин

в цілях, не пов'язаних з видо-
буванням корисних копалин

за спеціальне викори-
стання водних ресурсів

за користування водами
для потреб гідроенергетики

і водного транспорту

Таблиця 9.1.
Механізм індексації ресурсних платежів

юлмезазаталП
еньлаіцепсазрібЗ

яннатсирокив
вісрусерхиндорирп

'оголоегазрібЗ
іньлавудівзор

інанокив,итобор
утеждюбконухараз

ьтсінчидоіреП
яннедеворп

янчіс1анмонатс,ончіроЩ

їіцаскедніткє'бО
акніцоавошорГ

вісрусерхиньлемез
италпивитамроН

)уробз(
уробзивитамроН

їіцаскеднігіроП %011 %001 йинелвонатсвеН

йикя,ніцскеднІ
ирпясьтєувотсирокив
їіцаскеднііннедеворп

їіцялфніскеднІ
укорогоьндерепоп

вікинборивніцскеднІ
їіцкудорпїоволсиморп

укорогоьндерепоп

їіцялфніскеднІ
укорогоьндерепоп
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9.1. Плата за землю

Рис. 9.2. Загальні ознаки плати за землю

Плата за землю

календарний рік

Порядок
сплати

Податкова
базаПодатковий період

Вид податкових
ставок

адвалерні,
специфічні

Платники
податку

фізичні та
юридичні особи –
землевласники та
землекористувачі

грошова оцінка або
площа земельної

ділянки

всі платники крім громадян та
сільгосптоваровиробники –
у строки, встановлені для
місячного базового періоду

Об'єкт
оподаткування

право власності або
користування
земельною
ділянкою

Джерело сплати

валові витрати

Одиниця
оподаткування

1 грн грошової оцінки або
1 кв. м. площі ділянки
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Рис. 9.3. Форми плати за землю

Рис. 9.4. Механізм плати за землю при оренди земельної ділянки

Рис. 9.5. Механізм встановлення ставок в залежності
від грошової оцінки землі

Орендодавець Орендар

Земельний податок

Орендна плата

Ставки земельного податку за землі
населених пунктів

Грошова оцінка земель
проведена й уточнена станом

на 01.01.2003 р.

Грошова оцінка земель
не проведена

Ставки встановлені
в процентах від гро-
шової оцінки ділянки

Ставки встановлені в фіксованих сумах за
1 кв. м площі ділянки. Застосовуються підви-
щуючі коефіцієнти та коефіцієнти індексації

Форми плати за землю

Земле-
користувачі

Інвестори, що використо-
вують земельну ділянку на
умовах угоди про розподіл

продукції

Власники зе-
мельних ділянок

розподіл виробленої продукції між
державою та інвестором

земельний
податок

Орендарі

орендна плата
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Рис. 9.6.  Ставки земельного податку
при наявності грошової оцінки землі

для ріллі, сіножатей та пасовищ

для багаторічних насаджень

за сільськогосподарські  угіддя,  що  надані
у встановленому порядку і використо-
вуються за цільовим призначенням,
незалежно від того,  до якої категорії

земель вони віднесені

0,03

0,1

0,1

землі населених пунктів (крім сільського-
сподарських угідь і земель населених
пунктів спеціального призначення, за
якими встановлені відповідні ставки)

1,0С
та
вк
и 
зе
м
ел

ьн
ог
о 
по

да
тк
у

Таблиця 9.2
Середні ставки земельного податку для земельних ділянок,
розташованих в межах населених пунктів (застосовуються з

підвищуючим коефіцієнтом, що встановлюється бюджетними законами)

зівіткнупхинелесанипурГ
яннелесанютсіньлесич

).лоч.сит(

уктадопакватсяндереС
)ртем.вк1аз.пок(

йинавувосотсаз,тнєіціфеоK
,ілопорефміС,івєихатсіму

хатсіміілопотсавеС
яннавукдяропдіпогонсалбо

2,0од 5,1 –

1од2,0дів 1,2 –

01од3дів 0,3 –

02од01дів 8,4 –

02од01дів 8,4 –

05од02дів 5,7 2,1

001од05дів 0,9 4,1

052од001дів 5,01 6,1

005од052дів 0,21 0,2

0001од005дів 0,51 5,2

ешьлібі0001дів 0,12 0,3
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Рис.  9.7. Розміри коефіцієнтів індексації, що застосовуються
 при визначенні ставок земельного податку при відсутності

грошової оцінки земельних ділянок

Рис. 9.8. Критерії диференціації ставок земельного податку органами
місцевого самоврядування

Коефіцієнти індексації, що
застосовуються при визначенні ставок
земельного податку відповідно до

Закону України про Державний бюджет
на відповідний рік

2000

2001

2002

2003

2,4

2,62

3,03

3,03

2004 3,03

Критерії диференціації ставок земельного податку
органами місцевого самоврядування

функціональне призначення
земельної ділянки

місцезнаходження земельної
ділянки

Диференційовані ставки податку не можуть
перевищувати середні ставки (з урахуванням

підвищуючих коефіцієнтів) більш, ніж в два рази
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Рис. 9.9. Диференціація ставок залежно від призначення ділянки

Диференціація ставок плати за землі населених пунктів в залежності
від їх цільового призначення

земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооператив-
ними автостоянками для зберігання особистих транс-

портних засобів громадян, гаражнобудівельними, дачно-
будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами
і дачами громадян, а також за земельні ділянки, надані

для потреб сільськогосподарського виробництва, водного
та лісового господарства, які зайняті виробничими,
культурно-побутовими та господарськими будівлями

і спорудами

3% від
звичай-

ної ставки

земельні ділянки, надані для потреб лісового гос-
подарства, за винятком ділянок, зайнятих вироб-
ничими, культурно-побутовими, жилими будинками

та господарськими будівлями і спорудами

справляється як
складова плати
за використання
лісових ресурсів

земельні ділянки на територіях та об'єктах природо-
охоронного, оздоровчого та рекреаційного призна-
чення, зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами, що не
пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів

справляється
у п'ятикрат-
ному розмірі
відповідного
земельного
податку

за земельні ділянки, зайняті вироб-
ничими, культурно-побутовими, гос-
подарськими будівлями і спорудами,
розташованими на територіях та
об'єктах історико-культурного при-
значення, що не пов'язані з функ-

ціональним призначенням цих об'єк-
тів, застосовуються такі коефіцієнти
до відповідного земельного податку

міжнародного
значення

загальнодержав-
ного значення

місцевого
значення

7,5

3,75

1,5

за частину площ земельних ділянок, наданих
підприємствам, установам і організаціям (за винятком
сільськогосподарських угідь), що перевищують норми

відведення

за земельні ділянки, надані для залізниць,
гірничодобувних підприємств, а також за водойми,

надані для виробництва рибної продукції
25%
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Рис. 9.10. Диференціація ставок земельного податку
за землі спеціального призначення

Диференціація ставок земельного податку за землі спеціального призначення
(%% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області)

за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості,
транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком
сільськогосподарських угідь, використовуваних за призна-
ченням, а також земельних ділянок залізничного транс-
порту, Збройних Сил України та інших військових форму-
вань, створених відповідно до законодавства України

5%

за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту,
а також земельні ділянки Збройних Сил України та інших
військових формувань, створених відповідно до законо-

]давства України (за винятком земель військових сільсько-
господарських підприємств),– у випадку використання їх

не за призначенням

за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на
землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення, за винятком сільсь-

когосподарських угідь, використовуваних за призначенням

0,02%

50%

за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового
фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, жи-
лими будинками та господарськими будівлями і спорудами

0,3%

за земельні ділянки, надані на землях водного фонду,
за винятком сільськогосподарських угідь, використовуваних

за призначенням
0,3%
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Таблиця 9.3
Коефіцієнти, на які збільшуються ставки податку

в курортних місцевостях

:інавошатзорощ,віткнупхинелесанілмеЗ тнєіціфеоK

мирKикілбупсеРїонмонотвАіжжеребзуумоннедвіПан 0,3

мирKикілбупсеРїонмонотвАіжжеребзуумондіхс�оннедвіПан 5,2

мирKикілбупсеРїонмонотвАіжжеребзуумондіхаЗан 2,2

ьсносреХатїокьседО,їокьсвїалокиМіжжеребзуумокьсромонроЧан їок
йетсалбо

0,2

авІ,їокьсвівьЛ,їокьстапракаЗханойарвхинрігдерепатхикьсрігу �вікнарФ�он
онокаЗікя,віткнупхинелесанмірк,йетсалбоїокьцевінреЧатїокьс инїаркУм

такодінесендів»инїаркУвіткнупхинелесанхикьсрігсутатсорП« хикьсрігїіроге
3,2

хятсовецсімхинтрорукхишніватяромогокьсвозАіжжеребзуан 5,1

Рис. 9.11. Порядок сплати земельного податку

Нарахування та сплата земельного податку

фізичні особи юридичні особи

проводиться державними
податковими інспекціями,
які видають платникові до
15 липня поточного року
платіжне повідомлення
про сплату податку

самостійно обчислюють суму земельного податку
щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого

подають дані відповідній державній
податковій інспекції

земельний податок
сплачується рівними
частками власниками
земельних ділянок,

земельних часток (паїв)
до 15 серпня і 15

листопада

орендна плата за земельні ділянки та земельний
податок сплачуються платниками (крім виробників

сільськогосподарської і рибної продукції, які
сплачують податок рівними частками до 15

серпня і 15 листопада) за базовий податковий
(звітний) період, який дорівнює календарному

місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного

(податкового) місяця



272

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис. 9.12. Система пільг, встановлених Законом України
«Про плату за землю» для окремих категорій платників

Пільги у вигляді звільнення від сплати земельного податку (зменшення податкової
ставки) окремих категорій платників, встановлені ст. 12 Закону України

«Про плату за землю» [13]

заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники
(крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і

зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки
садово-паркового мистецтва

зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою
діяльністю

органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання, органи прокуратури, заклади, установи та орга-
нізації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за
винятком Збройних Сил України та інших військових
формувань, створених відповідно до законодавства
України), спеціалізовані санаторії України для реабілі-
тації хворих згідно із списком, затвердженим Міністер-
ством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-
курортні та оздоровчі заклади України, громадські

організації інвалідів України, підприємства та організації
громадських організацій інвалідів

вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів
сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ

вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури
та спорту, спортивні споруди, що використовуються

ними за цільовим призначенням, установи, організації та
підприємства, що віднесені до відання НАН України

інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою, зменшеною на
50% (дію пільги на 2004 рік зупинено) [29]

покупець об'єкта незавершеного будівництва на земельну ділянку, відведену
під такий об'єкт, з моменту придбання об'єкта на строк будівництва, визначений

умовами приватизації

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови
передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

фіксованого сільськогосподарського податку

Пільги в 2004 році за-
стосовуються до спе-
ціалізованих санато-
ріїв України для реабі-
літації хворих та віт-
чизняних закладів

культури, науки, осві-
ти, охорони здоров'я,
соціального забезпе-
чення, фізичної куль-
тури та спорту, які

утримуються за раху-
нок коштів Державно-
го або місцевих бюд-
жетів, та громадських
організацій інвалідів,

їх підприємств
і організацій [29]
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Рис. 9.13 Земельні ділянки, за які не справляється плата за землю

за земельні ділянки, в межах граничних
норм, встановлених Земельним кодек-
сом України, інвалідів I і II груп, грома-
дян, які виховують трьох і більше дітей,
та громадян, члени сімей яких прохо-
дять строкову військову службу, пенсіо-
нерів, а також інших осіб, які користу-
ються пільгами відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», грома-
дян, яким у встановленому порядку
видано посвідчення про те, що вони

постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Не справляється плата за землю

за сільськогосподарські угіддя зон
радіоактивно забруднених терито-
рій,  хімічно забруднені сільського-
сподарські угіддя, на які запрова-
джено обмеження щодо ведення

сільського господарства

за землі, що перебувають у тимча-
совій консервації або у стадії сільсь-

когосподарського освоєння

за землі державних сортовипро-
бувальних станцій і сортодільниць, які
використовуються для випробування
сортів сільськогосподарських культурза землі дорожнього господарства

автомобільних доріг загального
користування

за землі кладовищ

за земельні ділянки державних,
колективних і фермерських госпо-
дарств, які зайняті молодими са-
дами, ягідниками та виноградни-
ками до вступу їх у пору плодоно-
шення, а також гібридними наса-
дженнями, генофондовими колек-
ціями та розсадниками багаторіч-

них плодових насаджень

Рис. 9.14. Суб’єкти тимчасових галузевих пільг

Тимчасові пільги галузевого характеру. (в 2004 р. – 50% [29])

підприємства з виробництва автомо-
білів, автобусів і комплектуючих
виробів до них – до 01.01.2008 р.

підприємства суднобудівної
промисловості – до 01.01.2005 р.

підприємства, науково-дослідні ін-
ститути та організації, які розроб-

ляють та виготовляють боєприпаси,
їх елементи та вироби спецхімії

суб'єкти космічної діяльності – до
01.01.2009 р. Пільга діє в 2004 р.

підприємства концерну «Бронетехніка
України» – до 01.01.2006 р. підприємства літакобудівництва –

до 01.01.2007 р.
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Рис. 9.15. Умови для надання пільги підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів

Рис. 9.16. Спеціальні економічні зони та території приоритетного
розвитку, суб’єкти яких мають пільги з податку за землю

Умови для
надання
пільги під-
приємствам
та організа-
ціям гро-
мадських
організацій
інвалідів

майно цих підприємств та організацій є їх повною власністю

кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи,
становить протягом попереднього звітного періоду не менше

50 відсотків загальної чисельності працюючих

фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом
попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми
загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу

валових витрат виробництва (обігу)

наявністю дозволу на право користування такою пільгою

Пільги для суб'єктів спеціальних економічних зон
та спеціальних режимів інвестиційної діяльності

Спеціальні економічні зони

в АР Крим

Курортополіс
«Трускавець»

м. Харків«Миколаїв»

в Луганській області

Території приоритетного розвитку зі спеці-
альними режимами інвестиційної діяльності

«Порт
Крим»

«Донецьк»

«Азов»
в Житомир-
ській області

в Донецькій
області

«Яворів»

«Славутич»

м. Шостка

в Чернігівській
області



275

9. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ

Рис. 9.17. Повноваження органів місцевого самоврядування
щодо встановлення пільг з плати за землю

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо
встановлення пільг з плати за землю

часткове звільнення на певний
строк

за рахунок коштів, що зараховуються на спеціальні
бюджетні рахунки відповідних бюджетів

зменшення суми
земельного податку

В 2004 році – тільки для підприємств, які виконують роботи
із життєзабезпечення відповідної території, комунальних підприємств [29]

Рис. 9.18.  Підстави для втрати права на податкові пільги,
встановлені  ст. 12 Закону України «Про плату за землю»

Умови, за наявності
яких не застосову-
ються пільги, перед-
бачені Законом Украї-
ни «Про плату за

землю» [13]

використання земельних ділянок
підпорядкованими платникам

госпрозрахунковими підприємствами

передача у тимчасове користування (оренду) зе-
мельних ділянок, окремих будівель або їх частин
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9.2. Плата за користування надрами
для видобування корисних копалин

Рис. 9.19. Схема надрокористування в Україні [46]

Надрокористування в Україні

Користування
надрами для
видобування

корисних копалин

Користування
надрами в цілях,
що не пов'язані з
видобуванням

корисних копалин

Користування
надрами для
розміщення
відходів

Твердих корисних копалин (вугілля кам'яне, вугілля буре, металеві
корисні копалини, сировина нерудна для металургії, гірничо-хімічна,

гірничорудна та будівельна сировина)

Рідких та газоподібних корисних копалин (нафта, конденсат, природний
газ, зокрема супутній – при видобутку нафти, ропи, мінеральних грязей

та мулу, термальних і промислових підземних вод)

Уранової руди, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне

каміння) та облицьовувальних матеріалів

Підземних вод

Інших прісних підземних вод

Інших прісних підземних вод
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Рис. 9.20. Загальні ознаки плати за користування надрами
для видобування корисних копалин

Плата за користування надрами
для видобування корисних копалин

перегляд
нормативів

та коефіцієнтів

Базовий звітний
(податковий) період

Повноваження КМУ
Вид податкових

ставок

фіксовані
(нормативи)

Об'єкт справляння плати

обсяг фактично погашених
у надрах балансових та

позабалансових запасів (обсяг
видобутих) корисних копалин

календарний
квартал

Платники

суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності, які
здійснюють видобування корисних
копалин, включаючи підприємства

з іноземними інвестиціями

Джерело сплати

у межах нормативу –
валові витрати

Одиниця
оподаткування

куб. метри, тонни,
кг, карати



278

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис. 9.21. Порядок розрахунку плати за окремими видами
корисних копалин

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
встановлюється:

для вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини
нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сиро-
вини – виходячи з обсягів погашених у надрах балансових запасів корисних копалин,
квот (лімітів) на видобуток корисних копалин (якщо такі квоти (ліміти) встановлено) та
нормативів плати за одиницю обсягів погашених у надрах запасів корисних копалин

для нафти, конденсату, природного газу, підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу – виходячи з обсягів видо-

бутих корисних копалин, квот (лімітів) на видобуток корисних копалин (якщо такі квоти
(ліміти) встановлено) та нормативів плати до одиниці видобутих корисних копалин

для сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорого-
цінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів –
виходячи з вартості мінеральної сировини чи продукції її первинного перероблення та

нормативів плати до вартості видобутої мінеральної сировини

для мінеральних підземних вод – виходячи з обсягів видобутих мінеральних
підземних вод (крім скидів без використання), квот (лімітів)

на видобуток мінеральних підземних вод та нормативів плати, диференційованих
за групами, обсягами видобування, напрямами використання і категоріями родовищ

для золоторудної (золото-поліметалічної) сировини корінних родовищ – вихо-
дячи з обсягів видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та нормативів
плати, диференційованих за типами родовищ, способами видобування, типами золото-
рудної сировини та середнім вмістом золота за даними протоколів засідань Державної
комісії по запасах корисних копалин та паспортів металевих родовищ корисних копалин

для золоторудної сировини розсипних родовищ – виходячи з обсягів видобутої
золоторудної сировини та нормативів плати, диференційованих за середнім вмістом

золота за даними протоколів засідань Державної комісії по запасах корисних копалин та
паспортів металевих родовищ корисних копалин

для бурштинової руди – виходячи з обсягів видобутої бурштинової руди та
нормативів плати, диференційованих за середнім вмістом бурштину, фактичного

середнього вмісту бурштину наростаючим підсумком з початку року (в розрізі ділянок) за
даними статистичної звітності видобувних підприємств

для титанової та титано-цирконієвої руди – виходячи з обсягів видобутої тита-
нової та титано-цирконієвої руди та нормативів плати, диференційованих за типами руд

для уранової руди – виходячи з обсягів видобутої уранової руди та нормативів плати,
диференційованих залежно від геологічних особливостей родовищ та кількості умовних

одиниць бортового вмісту урану, за даними протоколів засідань Державної комісії
по запасах корисних копалин
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Рис. 9..22 Співвідношення обсягів погашених запасів
та видобутих корисних копалин

Обсяг погашених
балансових запасів
корисних копалин

Обсяг фактичних
їх втрат у над-
рах під час
видобування

Обсяг
видобутих
корисних
копалин

= +

Рис. 9.23. Встановлення і перегляд нормативів плати за користування
надрами для  видобування корисних копалин

Нормативи плати за користування надрами
для  видобування корисних копалин

Базові Диференційовані

встановлюються для кожного
виду корисних копалин (групи
корисних копалин, близьких за

призначенням)

оподаткування

розрахована за базовими нор-
мативами плата за користування

надрами для видобування
корисних копалин є мінімальною
величиною, яку користувачі надр

сплачують незалежно від
геологічних особливостей

родовищ та умов їх експлуатації

можуть переглядатися КМУ за поданням Міністерства екології
та природних ресурсів, Мінекономіки та Мінфіну України у разі

зміни умов господарювання:

встановлюються
виходячи з базо-
вих нормативів
залежно від гео-
логічних особли-
востей та умов
експлуатації
родовищ

інфляція вичерпання запасів надр

кон'юнктура ринку
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Таблиця 9.4.
Базові нормативи плати за користування надрами для видобування

корисних копалин [29]

инилапокінсироK яцинидО
урімив

азаталП
юцинидо

хинешагоп
,вісапаз

,т/нрг
м.бук/нрг

'идоазаталП
'одивюцин
'сирокхитуб
нилапокхин

,т/нрг
м.бук/нрг

'дівуаталП
одхактос
ітсотрав
хитубодив
хинсирок

нилапок

1 2 3 4 5

инилапокінсирокічюроГ

таснеднок,атфаН ннот 0,01

йиндорирпзаГ .бук.сит
віртем 0,2

еня'макяллігуВ ннот 72,0

ерубяллігуВ �"� 61,0

фроТ �"� �вонатсвен
ясьтєюл

инилапокінсироківелатеМ

яннечагабзялдадуранзілаЗ ннот 7,0

*атагабадуранзілаЗ �"� 5,2

адуравецнаграМ �"� 0,2

**адуравонатиТ .м.бук 61,0

адуравєінокриц�онатиТ �"� 13,0

)антакілис(адуравелекіН ннот 5,3

адуравонарУ �"� 3

їігрулатемялдандуренанивориС

анилгавотінотнеБ �"� 8,0

аквиртенгованилГ �"� 6,0

йинниротвнілоаK �"� 6,0

тімолоД �"� 5,0

кянпавйивосюлФ �"� 3,0

ялдйивецравккосіпаттицравK
їігрулатем �"� 5,0

йиньлавумрофкосіП �"� 4,0

автцинборивялдтицравK
юінмерк �"� 7,0

аниворисанчіміх�очинріГ

адураначріС �"� 0,1
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 9.4

1 2 3 4 5

ьлісавєінгам�онйілаK 0,1

)аня'мак(ьлісаннохуK 0,1

їоводосялдадйерK
ітсоволсиморп 0,1

їоворкуцялдикянпаВ
ітсоволсиморп �"� 0,1

автцинборивялданивориС
вітнемгіпхиньларенім �"� 0,1

аниворисандурочинріГ

адуравотіфарГ ннот 0,1

яннелвотогивялданивориС
їіцкудорпїончитпоозє'патїончитпо вімарголік �вонатсвен

ясьтєюл

�росдаавтцинборивялданивориС
�илап,тінотнеб(вілаіретамхинйіцб

)итілоец,тінопас,тіксрог
ннот 0,1

автцинборивялданивориС
вілаіретамхинвизарба �"� 61,0

тіліфоріП �"� 0,01

тирекозО �"� 0,01

енніцогород(анрілевюанивориС
ноіром,нитшруб,запот)яннімак

)ощот

вімарголік
вімарг
вітарак

***5

анборив�онрілевюанивориС
)яннімакенніцогородвіпан( вімарголік ***4

анбориванивориС
)яннімакенборив(

,ннот
віртем.бук ***4

хиньлавувоьцилбоялданивориС
вілаіретам

яннімакенвитарокедокосиВ
упититінарг,тиродарбал(

)»йикьснитсупак«
.бук.м ****5

яннімакогонвитарокедидивішнІ �"� ****3

умоту(аньлевідубанивориС
)яннечанзоговецсімілсич

утнемецяннелвотогивялданивориС ннот 0,2

онпаванкянпавіадйерK �"� 5,0

спіГ �"� 5,0

аниворисавотизмареK .бук.м 0,1

аниворисанчипереч�оньлегеЦ �"� 0,1

йиньлевідубьнімаK �"� 0,2
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 9.4

* Äëÿ ðóä ï³äçåìíîãî âèäîáóòêó â Êðèâîð³çüêîìó áàñåéí³ íå âñòàíîâëþºòüñÿ.
** Äëÿ ðîçñèïíèõ ðîäîâèù ³ðøàíñüêî¿ ãðóïè.
*** Äî âàðòîñò³ íåîáðîáëåíî¿ ì³íåðàëüíî¿ ïðîäóêö³¿.
**** Äî âàðòîñò³ áëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â ðîçðàõóíêó íà îáñÿã ïîãàøåíèõ çàïàñ³â.

Таблиця 9.5
Диференційовані нормативи плати за користування надрами

для видобування мінеральних підземних вод

Êàòåãîð³¿ ðîäîâèù:
I – ðîäîâèùà óí³êàëüíèõ ì³íåðàëüíèõ ï³äçåìíèõ âîä;
II – ðîäîâèùà ð³äê³ñíèõ ì³íåðàëüíèõ ï³äçåìíèõ âîä;
III – âñ³ ³íø³ ðîäîâèùà ì³íåðàëüíèõ ï³äçåìíèõ âîä.

хиньларенімапурГ
довхинмездіп

гясбО
яннавубодив
)убод/м.бук(

ртем.бук/нрг,италпвитамроН

далказйиньлавукіл вилзорйиволсиморп

ащиводоряірогетак

I II III I II III

іволотсіндорирП

002даноп – – – 9 57,6 5,4

001од002дів – – – 5,7 26,5 57,3

001од – – – 6 5,4 3

�оньлавукілатіньлавукіЛ
ялдінтипіволотс

яннатсирокивогоьншіртунв

001даноп 6 5,4 3 21 9 6

05од001дів 52,5 39,3 26,2 5,01 78,7 52,5

05од 5,4 73,3 52,2 9 57,6 5,4

�возялдіньлавукіЛ
яннатсирокивогоьншін

дівонжелазен
угясбо

яннавубодив
3 52,2 5,1 – – –

1 2 3 4 5

йинялипьнімаK �"� 0,2

аквалпогутанилГ ннот 0,1

алксавтцинборивялдкосіП �"� 0,2

аниворисавотапшовоьлоП �"� 0,1

йинниврепнілоаK �"� 0,1

тілреП �"� 53,0

автцинборивялданивориС
итавїоньларенім �"� 0,1

аниворисанйіварг�онащіП .бук.м 0,1

имутіБ ннот 0,2

идовінмездіпіньламреТ �"� 1,0

)лісзор(идовінмездіпіволсиморП �"� 50,0

апоР �"� 1,0

луматізяргіньлареніМ �"� 2,1
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Таблиця 9.6
Перелік родовищ мінеральних підземних вод за категоріями

ащиводоравзаН ьтсалбо,ноігеР ащиводоряірогетаK

)екьснажуЛ(екьснибулоГ акьстапракаЗ I

екьсвікичйаЗ акьциньлемХ I

екьсначурбЗ �"� I

екьсничелеK акьстапракаЗ I

екьснишроМ акьсвівьЛ I

екьсначурбзовоН акьсьліпонреТ I

екьснялоповоН акьстапракаЗ I

екьснялоП �"� I

екьсрігоня'волС акьценоД I

екьциндіхС акьсвівьЛ I

)ясутфаН(екьцеваксурТ �"� I

екьсняаШ акьстапракаЗ I

екьсвізереБ акьсвікраХ II

екьсраворБ акьсвїиK II

екьсичолоВ акьциньлемХ II

екьсвілириK акьзіропаЗ II

екьциньляуK акьседО II

екьсвікаМ акьциньлемХ II

екьсдорогриМ акьсватлоП II

екьсвіксолП акьстапракаЗ II

)екьцеволируконаворуМ(анігеР акьцинніВ II

екьснимйоС акьстапракаЗ II

екьснапетС акьсненвіР II

екьсйісодоеФ мирKРА II

ащиводорішніісВ III
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Таблиця 9.7
Диференційовані нормативи плати за користування надрами

для видобування золоторудної (золото'поліметалічної) сировини
з розсипних родовищ [70]

Таблиця 9.8
Диференційовані нормативи плати за користування надрами

для видобування золоторудної (золото'поліметалічної) сировини
з корінних родовищ [70]

,атолозтсімвйіндереС
*идуруннотанвімарг

уннотаньневирг,италпивитамроН
иниворисїондуротолоз

ончюлкв3оД 1

ончюлкв4од3дів 34,1

ончюлкв5од4дів 39,1

ончюлкв6од5дів 94,2

ончюлкв7од6дів 31,3

7даноП 48,3

тсімвйіндереС

анвімарг,атолоз

*идуруннот

идуруннотаньневирг,италпіивитамроН

бісопсйитиркдіВ

уктубодив
уктубодивбісопсйинмездіП

ипитісУ

їондуротолоз

иниворис

андуротолоЗ

аниворис

'отолоЗ

анчілатемілоп

аниворис

ончюлкв6оД 1 05,0 52,0

ончюлкв7од6дів 34,1 27,0 63,0

ончюлкв8од7дів 39,1 69,0 84,0

ончюлкв9од8дів 94,2 42,1 26,0

ончюлкв01од9дів 31,3 65,1 87,0

01даноП 48,3 29,1 69,0
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Рис. 9.24. Умови для надання знижки у зв’язку
з вичерпанням запасів надр

Таблиця 9.9
Коригування базових та диференційованих нормативів в залежності

 від умов видобування

утнєіціфеокяннавусотсазялдиватсдіП тнєіціфеоK

яннавубодивхїсачдіпнилапокхинсирокитартвінвитамрондаН

2
)итіміл(итовкінелвонатсвданопяннавубодиВ

хсодов,віромхяіротавкавиниворисїонйіварг�онащіпяннавубодиВ ,щиво
хавалпазхїатхакчіру

нобракордіг(довхинмездіпхиньларенімхилсикелгувхащиводораН )хинта
,ханиволдревсанясьтєавубодивощ,идовугясбоіннечанзивирп

имачавюліддівозагиминраноіцатсхинандалбоен
58,0

нилапокхинсироквісапазвігясбохивосналабазопяннавубодиВ

5,0хащиводорхиннегонхетаннилапокхинсирокяннавубодиВ

сбоівозабданопузагогондорирпатутаснеднок,итфаняннавубодиВ )інвір(игя

Знижка за вичерпання запасів надр може надаватися
користувачам надр, які здійснюють видобуток:

дефіцитних корисних копалин з
низькою економічною ефективністю
розроблення родовищ, об'єктивно
обумовленою і не пов'язаною з
порушенням умов раціонального
використання розвіданих запасів

корисних копалин із залишкових за-
пасів зниженої якості, а також важ-
ковидобувних запасів, крім випадків
погіршення якості запасів корисних
копалин у результаті вибіркового

відпрацювання родовища

надається КМУ за поданням органу, що видав ліцензію, погодженим з Мінеко-
номіки, Мінфіном, Мінекоресурсів та відповідними органами Міністерства праці

та соціальної політики на підставі поданих користувачем надр
техніко-економічних обґрунтувань
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Рис. 9.25. Пільги щодо плати за використання надр

Рис. 9.26. Подання звітності та внесення плати у випадку, коли місце
реєстрації платника інше, ніж місцезнаходженням родовища

Плата за користування надрами
не справляється у разі:

видобування погашених запасів,
віднесених у процесі розроблення
родовищ у встановленому порядку
до категорії втрачених у надрах,

у тому числі повторного
розроблення родовищ

використання гірничо-промислових відходів,
що утворюються в процесі перероблення корисних копалин

(шлами, пил, шлаки тощо)

використання розкривних
і супутніх порід, що утворюються
в процесі видобування корисних
копалин, не взятих в установ-
леному порядку на баланс

Користувачі надр подають розрахунки
та вносять плату

в інших випадках

органам державної податкової
служби за місцезнаходженням
родовища корисних копалин

за видобування корисних копалин
у межах континентального

шельфу та виключної (морської)
економічної зони

органам державної податкової
служби за місцем реєстрації

платника
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9.3. Плата за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Рис. 9.27. Загальні ознаки плати за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Плата за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням

корисних копалин

об'єм або площа
підземного
простору

Плата
вноситься

Об'єкт справляння плати
База для

обчислення плати
Вид податкових

ставок

фіксовані

Базовий звітний
(податковий) період

календарний квартал

користування надрами,
не зв’язане

з видобуванням
корисних копалин

за місцезна-
ходженням
ділянки надр

Платники

суб'єкти підприємницької
діяльності (в т. ч. нере-
зиденти), їх відокремлені

підрозділи

Джерело сплати

валові витрати

Одиниця
оподаткування

куб. метри, кв. метри
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Рис. 9.29. Умови, що враховуються при встановленні річних нормативів
плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням

корисних копалин

Рис. 9.28. Суб’єкти плати за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

Суб'єкти плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин

їх філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи

які використовують у межах території України ділянки надр для:

фізичні особи – суб'єкти
господарської діяльності

нерезиденти та їх постійні
представництва

юридичні особи –
суб'єкти господарської

діяльності

витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції

зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких
нафтопродуктів

провадження інших видів господарської діяльності

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів

Річні нормативи плати встановлюються окремо для кожного виду
користування надрами залежно від:

корисних властивостей надр ступеня екологічної безпеки під час
використання надр
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Рис. 9.30. База для обчислення плати за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Рис. 9.31. Пільги з плати за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

База для обчислення плати

зберігання
природного
газу та газо-
подібних
продуктів

активний
об'єм збе-
рігання газу
в пористих чи
тріщинуватих
геологічних
утвореннях
(пластах-
колекторах)

витримування виноматеріалів, вироб-
ництва і зберігання винопродукції,

вирощування грибів, овочів, квітів та
інших рослин, зберігання харчових про-
дуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів, провадження
інших видів господарської діяльності

зберігання
нафти та інших
рідких нафто-
продуктів

площа підземного простору, що надана
у користування в спеціально створених
та існуючих гірничих виробках (від-

працьованих і пристосованих), а також
природних порожнинах (печерах)

об'єм спеціаль-
но створених та
існуючих гірни-
чих виробок

(відпрацьованих
і пристосова-
них), а також
природних по-
рожнин (печер)

з військових частин, закладів,
установ і організацій Збройних Сил
України та інших військових фор-
мувань, утворених відповідно до
законів України, що фінансуються
за рахунок Державного бюджету

за використання транспортних
тунелів та інших підземних

комунікацій, колекторно-дренаж-
них систем та об'єктів міського
комунального господарства

Плата не справляється

за використання підземних споруд на глибині не більше 20 метрів, збудованих
відкритим способом без засипання або з наступним ґрунтовим засипанням
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Таблиця 9.10
Нормативи плати за користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

реткараХ

яннавутсирок

имардан

яннавутсирокдиВ

имардан
урімивяцинидО

юцинидоазаталП

яннавутсирокугясбо

кіраннрг,имардан

�діпяннатсирокиВ

уротсорпогонмез

ичхитсироп–рдан

�олоегхитавунищірт

ьнеровтухинчіг

)віроткелок�вітсалп(

�дорирпяннагіребз

�опозагатузагогон

віткудорпхинбід

віртем.бук.сит

умє'боогонвитка
50,0

яннатсирокиВ

–уротсорпогонмездіп

хинеровтсоньлаіцепс

хичинрігхичюунсіат

�оьцарпдів(коборив

�авосотсирпіхинав

�дорирпжоката,)хин

)речеп(нинжоропхин

итфаняннагіребз

хикдірхишніат

віткудорпотфан

віртем.бук 50,0

�онивяннавумиртив

�инборив,вілаіретам

яннагіребзіовтц

їіцкудорпонив

віртем.вк 41,0

,вібиргяннавущорив

хишніатвітівк,вічово

нилсор

�"� 80,0

хивочрахяннагіребз

�олсиморп,віткудорп

,віравотхишніатхив

вілаіретамінивочер

�"� 60,0

їошніяннеждаворп

їокьсрадопсог

ітсоньляід

�"� 02,0
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9.4. Збори за використання водних ресурсів

Рис. 9.32. Система зборів за використання водних ресурсів
Таблиця 9.11

Особливості обчислення та справляння збору за спеціальне
використання водних ресурсів

ивомуіньлаіцепС уробзяннелсичбоітсовилбосО

ьтидохданощ,идовяннатсирокиВ
лереждхинашімззі

)інмездіп,івенхревоп(

яннатсирокиввігясбозичядохивясьтєюлсичборібз
омеркоянначатсоподовалереждудивогонжокзидов

хиндовяннатсирокивентімілданоП
вісрусер

�ялварпсіірімзорумонтаркитя'пуясьтєюлсичборібз
ачавутсирокодовуктубирпконухаразясьтє

хиньлавюрімивітсонтусдівізарУ
відалирп

азясьтєачанзив,котянивкя,идовїонатсирокивгясбо
,вітагергаитоборьтсілавирт(иминадиминчіголонхет

итартив,гулсопяннаданичїіцкудорпїонелборивгясбо
хиндіворподовьтсінжоморпсанксупорп,їігренеорткеле

)ощотусачюцинидоазбурт

дівїонакитбо,идовяннатсирокиВ
вічавижопсхишні

їонатсирокивончиткафигясбоазясьтєялварпсрібЗ
хаметсисхївидовтартвугясбомяннавухарузидов

вівитамронхинелвонатсводондівопдівянначатсоподов

Збори за використання водних ресурсів

Збір за ко-
ристування
водами для
потреб гід-

роенергетики

Збір за спеціальне
використання водних

ресурсів

гідроелектростанції

справляється за вико-
ристання води з вод-
них об'єктів, що за-

брана із застосуванням
споруд або технічних

пристроїв

справляється за користування
водою, що пропускається через
турбіни гідроелектростанцій для

вироблення електроенергії

підприємства водного транспорту

Збір за скидання забруд-
нюючих речовин, як спеці-

ального використання водних
ресурсів

одночасно є одним з різ-
новидів збору за забруд-
нення навколишнього

природного середовища

справляється за користування водою
під час експлуатації водних шляхів
вантажними самохідними, несамо-
хідними та пасажирськими суднами
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Рис. 9.33. Загальні ознаки збору за спеціальне використання
водних ресурсів

Таблиця 9.12
Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів

з поверхневих водних об’єктів [80]

Збір за спеціальне використання
водних ресурсів

Кубічний метр

Базовий податковий
період

Одиниця
оподаткування

Вид податкових
ставок

Фіксовані ставки
(нормативи)

Об'єкт збору

фактичний обсяг води, який вико-
ристовують водокористувачі,

з урахуванням обсягу втрат води
в їх системах водопостачання

Календарний
квартал

Платники збору

підприємства, установи та організації не-
залежно від форми власності, а також гро-
мадяни – суб'єкти підприємницької діяль-
ності, що використовують водні ресурси

Джерело сплати

У межах встановленого ліміту – валові
витрати, понадлімітне використання –

за рахунок прибутку

Обмеження

Встановлення лімітів спеці-
ального використання води

вікдяропхісвикотирпичюачюлкв,кочіринйесаБ
,уробзивитамроН

ртем.бук/.пок

1 2

вїиK.мичюачюлкв,)инсеДатітя'пирП(вїиK.мдівчінвіпанарпінД 40,5

)яцьлугнІмоктяниваз(вїиK.мдівьнедвіпанарпінД 97,4

яцьлугнІ 13,7

яцніДогокьсревіС 38,9

)яцьлугнІзеб(угуБогоннедвіП 45,5

улугнІ 08,6

артсінД 20,3

угуБогондіхаЗатилсіВ 20,3

утеріСатутурП 72,2
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 9.12

1 2

исиТ 72,2

юануД 20,2

умирKкочіР 80,01

я'возаирПкочіР 1,21

кочірхишнІ 45,5

 Таблиця 9.13
Нормативи збору за спеціальне використання водних підземних вод

(без урахування ставок на відшкодування витрат
 на геологорозвідувальні роботи) [80]

уноігеряннавунемйаН ,уробзивитамроН
ртем.бук/.пок

1 2

мирKакілбупсеРанмонотвА 23,9

:ітсалбО

акьцинніВ 60,8

акьснилоВ 23,8

акьсвортепорпінД 60,7

акьценоД 85,9

акьсримотиЖ 60,8

акьстапракаЗ 92,5

:акьзіропаЗ

нойарйикьсвімикЯ,йикьсвозаирП,йикьсьлопотілеМ,йикьсвілесеВ и 60,8

ітсалбовінойаратшер 13,7

:акьсвікнарФ�онавІ

,йикьсвісоK,йикьснилоД,йикьснивохреВ,йикьсначдорогоБ
инойарйикьсвітянжоР,йикьснянрівдаН 6,21

ітсалбовінойаратшер 60,7

:акьсвїиK

,йикьсвікьлисаВ,йикьсраворБ,йикьснядороБ,йикьсвікрецоліБ
,йикьсвіракаМ,йикьснишотявС�овєиK,йикьцилрагаK,йикьсвікнавІ

инойарйикьсілоП,йикьсвіхубО,йикьсвінориМ
30,4

ітсалбовінойаратшер 92,5

акьсдарговоріK 23,9

акьсвівьЛ 13,7

акьснагуЛ 85,01
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 9.13

1 2

акьсвїалокиМ 85,01

акьседО 28,8

:акьсватлоП

снебуЛ,йикьцивхоЛ,йикьсвікьніЗ,йикьцилаГ,йикьсначагабокилеВ ,йикь

,йикьсьлороХ,йикьсвілитешеР,йикьсражнасовоН,йикьсдорогриМ

инойарйикьцашиШ

45,4

ітсалбовінойаратшер 92,5

:акьсненвіР

,йикьсненвіР,йикьсьліпотсоK,йикьсвінублодЗ,йикьцеримидолоВ

инойарйикьзортсО,йикьсненраС
8,5

ітсалбовінойаратшер 60,7

:акьсмуС

инойарйикьсниктсоШ,йикьснемоР,йикьсмуС,йикьсвіхулГ 92,5

ітсалбовінойаратшер 3,6

акьсьліпонреТ 38,9

акьсвікраХ 65,7

акьсносреХ 65,7

:акьциньлемХ

ьсвінитнятсокоратС,йикьсвічитеЛ,йикьсвілисарK,йикьснянжареД ,йик

инойарйикьсвітепеШ,йикьснолоП,йикьциньлемХ
3,6

ітсалбовінойаратшер 85,9

акьсакреЧ 45,4

акьцевінреЧ 28,8

:акьсвігінреЧ

,йикьсроЩ,йикьцинсоС,йикьснянчІ,йикьсвікюроK,йикьсняндороГ

инойарйикьсвїалалаТ
65,7

ітсалбовінойаратшер 45,5
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Рис. 9.34.  Пільги зі збору за спеціальне використання водних ресурсів

Збір за спеціальне використання водних ресурсів не справляється:

за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-
гігієнічних потреб населення, зокрема для задоволення винятково
власних питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ,

організацій незалежно від форми власності та громадян –
суб'єктів підприємницької діяльності

за воду, що використовується для протипожежних потреб

за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою
території міст та інших населених пунктів

за морську воду, крім води з лиманів

за воду, що збирається науково-дослідними установами для наукових
досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва

елітного насіння рису

за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах
зрошувальних систем

за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії
вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо)

за воду, що забирається підприємствами й організаціями для
забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших

водних живих ресурсів у природні водойми й водосховища

за воду, що використовується у шахтах для пилозаглушення
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Рис. 9.35. Загальні ознаки збору за користування водами
для потреб гідроенергетики та водного транспорту

Збір за користування водами для потреб
гідроенергетики та водного транспорту

валові
витрати

Базовий податковий
період

Джерело
сплати

Вид податкових
ставокОб'єкти збору

обсяг води,
пропущений
через тур-
біни гідро-
електро-
станцій

календарний
квартал

Платники збору

підприємства, установи та
організації незалежно від
форми власності, а також
громадяни – суб'єкти

підприємницької діяльності,
що користуються водами

для потреб гідроенергетики і
водного транспорту

Одиниця оподаткування

тоннаж-доба екс-
плуатації вантажних
суден та місце-доба

експлуатації
пасажирських суден

тоннаж
(місце)-доба
експлуатації
вантажних
самохідних і
несамохідних
та пасажир-
ських суден

100 кубічних метрів
води, пропущеної
через турбіни

гідроелектростанцій

фіксовані
ставки
(норма-
тиви)
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Таблиця 9.14
Нормативи збору за користування водами для потреб гідроенергетики

 та  водного транспорту  (крім стоянкового, службово'допоміжного
і буксирного флотів)

имадовяннавутсироK витамроН

икитегренеордігбертопялД
)икчірісу(

�ібрутзеречїонещупорп,идовм.бук001аз.пок89,0
�орткелехинвитялумукаордігмірк(йіцнатсорткелеин

�ордігзіскелпмокуьтюуноіцкнуфікя,йіцнатс
)имяіцнатсорткеле

утропснартогондовбертопялД
)юануДмірк,икчірісу(

йиндіхомасенійиндіхомасйинжатнаВ
ясьтєутаулпскеощ,толф

їіцатаулпскеубод�жаннот1аз.пок57,1

ясьтєутаулпскеощ,толфйикьсрижасаП їіцатаулпскеубод�ецсім1аз.пок02,0

Рис. 9.36. Пільги зі збору за використання води для потреб
гідроенергетики та водного транспорту

Пільги зі збору за використання води для потреб гідроенергетики
та водного транспорту

Збір не справляється Нормативи справляння
збору зменшуються

при обчисленні збору
для теплоелектро-

станцій з прямоточною
системою водоспо-
живання збір за обсяг
води, пропущеної через
конденсатори турбін
для охолодження кон-
денсату застосовуться
коригуючий коефіцієнт

0,002

з морського вод-
ного транспорту,
який використовує
річковий водний
шлях виключно
для заходження з
моря у морський
порт, розташова-
ний у пониззі річ-
ки, без викорис-

тання спеціальних
заходів забезпе-
чення судноплав-
ства (попуски во-
ди з водосховищ
та шлюзування)

під час експлуатації
водних шляхів стоян-
ковим, службово-
допоміжним і бук-
сирним флотами та
експлуатації водним
транспортом річки

Дунай

з гідроакумулю-
ючих електростан-
цій, які функціо-
нують у комплексі
з гідроелектро-

станціями

Збір за користування водами для потреб водного транспорту за I квартал
не сплачується, а розрахунок збору за користування водами для потреб водного

транспорту за I квартал не подається
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9.5. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок Державного бюджету

Рис. 9.37. Загальні ознаки збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету

Збір за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету

надрокористувачі

Базовий податковий
періодПлатники Вид податкових

ставок

фіксовані ставки
(нормативи)

Об'єкт збору

обсяг видобутку чи
погашення у надрах запасів

корисних копалин

календарний квартал

Одиниця оподаткування

одиниця обсягу або маси
відповідного виду корисних

копалин

Джерело сплати

валові витрати

Порядок
сплати

авансові внески

Рис. 9.38. Платники збору за геологорозвідувальні роботи

Платники збору – надрокористувачі незалежно від форми власності,
включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які:

видобувають
корисні копа-
лини на раніше
розвіданих
родовищах

видобувають корисні копалини на розташованих у межах
території України, її континентального шельфу та виключ-
ної (морської) економічної зони родовищах з попередньо

оціненими запасами, які за згодою заінтересованих
надрокористувачів передані їм для промислового освоєння
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Рис. 9.39. Об’єкти обчислення збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету [46]

Корисні копалини

1 група: конденсат, газ природний,
у тому числі й метан вугільних
родовищ, торф, сапропель,
сировина для виготовлення

оптичної та п'єзооптичної продукції,
сировина ювелірна і ювелірно-
виробна, підземні води (прісні,

мінеральні, термальні, промислові),
ропа, мінеральні грязі й мул

2 група: кам'яне та буре вугілля,
металеві корисні копалини,

сировина нерудна для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та

будівельної промисловості, уранові
руди, сировина виробна та
облицьовувальні матеріали

Об'єктом обчислення збору є обсяг
видобутих корисних копалин

Об'єктом обчислення збору
є обсяг погашених у надрах
запасів корисних копалин

Рис. 9.40. Порядок розрахунку обсягу погашених
балансових запасів корисних копалин

Обсяг
погашених
балансових
запасів
корисних
копалин

Обсяг
фактич-
них їх
втрат

у надрах
під час
видобу-
вання

передбачені тех-
нічними проекта-
ми втрати корис-
них копалин в охо-
ронних, бар'єрних
ціликах та поблизу
неякісно затампо-
нованих свердло-
вин, за умови пого-
дження їх обсягів
з органами дер-
жавного гірничого

нагляду

Обсяг
видобутих
корисних
копалин

= + –
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Рис. 9.41. Порядок встановлення та коригування нормативів

Нормативи збору за виконані
геологорозвідувальні роботи

встановлюються окремо для кожного виду
корисних копалин чи групи близьких
за призначенням корисних копалин

підлягають індексації
з урахуванням офіційно

встановленого індексу інфляції

Таблиця 9.15
Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані

за рахунок Державного бюджету [69]

инилапокїонсирокдиВ яцинидО
урімив

іцинидооД
уктубодив

нилапокхинсирок

іцинидооД
вісапазяннешагоп
нилапокхинсирок

1 2 3 4

инилапокінсирокічюроГ

таснеднок,атфаН ннот 5,02

йиндорирпзаГ м.бук.сит 59,9

еня'макяллігуВ ннот 74,0

щиводорхиньлігувнатеМ м.бук.сит 6

ерубяллігуВ ннот 61,0

фроТ �"� 50,0

ьлепорпаС �"� 50,0

инилапокінсироківелатеМ

яннечагабзялдадуранзілаЗ �"� 52,0

атагабадуранзілаЗ �"� 75,0

адуравецнаграМ �"� 12,0

)щиводорхинписзор(адуравонатиТ �"� 80,0

адуравєінокриц�онатиТ
)щиводорхинписзор( �"� 1,0

)антакілис(адуравелекіН �"� 21,0

адуравонарУ �"� 6,0

адурантутР �"� 11,0

аниворисандуротолоЗ �"� 3

анилгавотінотнеБ �"� 2,0

аквиртенгованилГ �"� 81,0

йинниротвнілоаK �"� 22,0
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 9.15

1 2 3 4

тімолоД �"� 90,0

кянпавйивосюлФ �"� 90,0

ялдйивецравккосіпаттицравK
їігрулатем ннот 42,0

йиньлавумрофкосіП �"� 1,0

юінмеркавтцинборивялдтицравK �"� 33,0

аниворисанчіміх�очинріГ

адураначріС ннот 6,0

ьлісавєінгам�онйілаK �"� 54,0

)идурорга(итирофсоФ �"� 2,0

аня'макьлісаннохуK �"� 1,0

ітсоволсиморпїоводосялдадйерK �"� 2,0

ітсоволсиморпїоворкуцялдкянпаВ �"� 51,0

автцинборивялданивориС
вітнемгіпхиньларенім �"� 55,0

ітсоволсиморпїончіміхялдадйерK �"� 81,0

аниворисандурочинріГ

адуравотіфарГ ннот 41,0

їончитпояннелвотогивялданивориС
їіцкудорпїончитпоозє'пат вімарголік 5,2

�бросдаавтцинборивялданивориС
�илап,итінотнеб(вілаіретамхинйіц

)итінопас,итілоец,итіксрог
ннот 1,0

�визарбаавтцинборивялданивориС
косіп,ансімвтанарг(вілаіретамхин

)ьнімерк,йивецравк
�"� 61,0

тіліфоріП �"� 5,0

тирекозО �"� 6,0

ньлавувоьцилбоялд,анборив,анборив�онрілевю,анрілевюанивориС вілаіретамхи

анрілевюанивориС
:)яннімакенніцогород(

нитшруб вімарголік 6,3

лиреб,ноіром,запот �"� 5,2

�віпан(анборив�онрілевюанивориС
тіліфоріп–)яннімакенніцогород вімарголік 1,0

анбориванивориС ннот 5,0

хиньлавувоьцилбоялданивориС
)яннімакенвитарокед(вілаіретам віртем.бук 52,0
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 9.15

1 2 3 4

)яннечанзоговецсімілсичумотв(аньлевідубанивориС

утнемецяннелвотогивялданивориС ннот 1,0

адйерк,онпаванкянпавіадйерK

аньлевідуб
�"� 1,0

спіГ �"� 91,0

аниворисавотизмареK віртем.бук 61,0

аниворисанчипереч�оньлегеЦ �"� 81,0

йиньлевідубьнімаK �"� 21,0

йинялипьнімаK �"� 41,0

аквалпогутанилГ ннот 22,0

алксавтцинборивялдкосіП �"� 21,0

аниворисавотапшовоьлоП �"� 2,1

йинниврепнілоаK �"� 81,0

тілреП віртем.бук 61,0

автцинборивялданивориС

итавїоньларенім
ннот 21,0

умотв,аниворисанйіварг�онащіП

йиньлевідубкосіпілсич
віртем.бук 60,0

имутіБ ннот 4,0

хилсикяннавунпавялданивориС

вітнург
�"� 50,0

идоВ

идовінмездіпіньлареніМ віртем.бук 3,0

идовінмездіпіньламреТ �"� 500,0

)лісзор(идовінмездіпіволсиморП �"� 1,0

апоР �"� 20,0

луматізяргіньлареніМ �"� 12,0

идовінмездіпінсірП м.бук001 86,1
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Таблиця 9.16
Коефіцієнти, що застосовуються для коригування нормативів збору

за геологорозвідувальні роботи

Рис. 9.42. Порядок сплати збору за геологорозвідувальні роботи

Порядок сплати збору

Кінцева оплатаАвансові внески

протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем
граничного терміну подання

розрахунку збору

до 20 числа тре-
тього місяця
звітного
кварталу

до 20 числа
місяця, наступ-
ного за звітним
кварталом

у розмірі однієї третини суми збору,
визначеної у попередньому

розрахунку

У розмірі нарахованих за підсумками
кварталу податкових зобов'язань
за вирахуванням авансових внесків

утнєіціфеокяннавусотсазялдивомУ тнєіціфеоK

:онанокивед,щиводорялД

ухаразукдівзорюндерепопатитоборівокушопіньлатедііньлагаз кон
вітшокхинсалвконухаразукдівзоруньлатеда,утеждюбогонважреД 6,0

вітшокхинсалвконухаразнилапокхинсироквісапазукдівзород

теждюбогонважреДконухаразитоборівокушопіньлатедііньлагаз ,у
вітшокхинсалвконухаразукдівзоруньлатедіюндерепопа

4,0

утеждюбогонважреДконухаразовоктсачитоборівокушопіньлагаз їідатсан
ьлатедіюндерепоп,итоборівокушопіньлатеда,тіборхиньланоігер укдівзорун

вітшокхинсалвконухараз
2,0

икдапивішнІ

ннавубодивукдапивуинилапокінсирокічюагялазоьнтупусазрібЗ ешьлібя
одорумондоаньтюагялазоьнтупусощ,нилапокхинсирокудивогондо іщив

2,0

нилапокхинсироквісапазхивосналабазопикборзорізарУ

5,0

нилапокхинсирокщиводорхиннегонхетикборзорізарУ

унилапокхинсирокхинечанзазуктубодивигясбоівоктадодазрібЗ ізар
иньлігувунатематузагогондорирп,утаснеднок,итфаняннавубодив щиводорх

окюонважреДйинеждревтазєущиверепощ,яннечуливмотнєіціфеокз юєісім
нилапокхинсирокхасапазоп
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Рис. 9.43. Корисні копалини, за видобуток яких не справляється збір
за геологорозвідувальні роботи

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи
не справляється за видобуток:

раніше погашених запасів корисних копалин, зарахованих у процесі
розробки родовищ у встановленому порядку до категорії втрачених
у надрах, підтверджених відповідними актами на списання запасів

корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства та обліковими
матеріальними геолого-маркшейдерської документації

підземних вод, які не використовуються в народному господарстві

видобуток яких є технологічно вимушеним у
зв'язку з видобутком інших корисних копалин

в обсягах, погоджених з відповідними
органами державного гірничого нагляду,

державного геологічного контролю і охорони
навколишнього природного середовища

які видобуваються із надр
для усунення їх шкідливої
дії (підтоплення, засо-
лення, заболочування,

забруднення, виникнення
зсувів тощо)

вуглеводневої сировини із нерентабельних свердловин з метою
недопущення вибухонебезпечних газопроявів у населених пунктах

нафтопромислових районів

нафту і газ,  додатково видобуті понад базові (проектні) обсяги, протягом
десяти років з дати одержання ліцензії на експлуатацію нафтових та

газових родовищ, визначених КМУ як родовища з важковидобувними та
виснаженими запасами, у разі дорозробки таких родовищ
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9.6. Збір за забруднення навколишнього
природного середовища

Рис. 9.44. Загальні ознаки збору за забруднення навколишнього
природного середовища

Рис. 9.45. Види забруднення, за які сплачується збір

Збір обчислюється і сплачується за:

Викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин

стаціонарними джерелами
забруднення

Скиди забруднюючих ре-човин
безпосередньо у водні об'єкти

Викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин
пересувними джерелами

забруднення

Розміщення відходів

Збір за забруднення навколишнього
природного середовища

одиниця маси
(тонна)

Платники

Джерело сплати
Одиниця

оподаткування
Вид податкових ставок

специфічні
(нормативи)

Базовий податковий
період

календарний квартал
(крім зборів, що
сплачуються при
отриманні дозволу)

валові витрати, власні
кошти, кошторис

особи, які здійснюють
забруднення навколишнього
природного середовища

Об'єкт оподаткування

викиди та скиди за-
бруднюючих

речовин, розміщення
відходів

Встановлення лімітів

скиди та відходи

Податкова база

обсяги викидів та скидів, відходів,
використаного пального
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Рис. 9.46.  Платники збору за забруднення навколишнього
природного середовища

Рис. 9.47. База для нарахування збору за забруднення навколишнього
природного середовища

Платники збору за забруднення навколишнього
природного середовища

Суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності

Об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи суб'єктів
підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи,

розташовані на території іншої територіальної громади

Бюджетні, громадські та інші підприємства, установи й організації

Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні

Громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континен-
тального шлейфу та виключної (морської) економічної зони викиди
і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне становище

та розміщення відходів

Збір за забруднення навколишнього природного
середовища нараховується, виходячи з:

Обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення. До них належать такі речовини,
як оксиди азоту, вуглецю, аміак, марганець, нікель, озон, ртуть, свинець

та інші

Обсягів фактично використаного пального, у результаті спалення якого
утворюються забруднюючі речовини: дизельне пальне, мазут, етилова-

ний і не етилований бензин, зріджений нафтовий газ, стиснений
природний газ

Обсягів забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні
об'єкти. До них належать нафтопродукти, нітрати, нітрити та інші

Обсяги відходів, що розміщуються.
Відходи класифікуються  за ступнем небезпечності
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Рис. 9.48. Принципи встановлення нормативів збору
за викиди стаціонарними джерелами забруднення

Рис. 9.49. Принципи встановлення нормативів збору за викиди
пересувними джерелами забруднення

Рис. 9.50. Принципи встановлення нормативів за скиди забруднюючих
речовин у водні об’єкти

Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами
забруднення встановлюються відповідно до:

виду забруднюючих речовин

класу небезпеки
відходів

орієнтовно безпечних рівнів впливу сполук

чисельності жителів
населеного пункту

народногосподарського
значення населеного пункту

Нормативи збору за викиди пересувними джерелами забруднення
встановлюються відповідно до:

виду використаного
пального

виду транспорту
чисельності жителів
населеного пункту

народногосподарського
значення населеного пункту

Нормативи збору за скиди забруднюючих речовин у водні
об'єкти встановлюються відповідно до:

виду забруднюючих
речовин

Концентрації
забруднюючих речовин

чисельності жителів
населеного пункту

народногосподарського значення
населеного пункту

басейнів морів і річок
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Рис.  9.51. Принципи встановлення нормативів
за розміщення відходів

Рис. 9.53. Порядок встановлення лімітів на скиди
та розміщення відходів

Види забруднення, на які встановлюються ліміти

скиди у водні об'єкти

визначаються
у дозволах

на спеціальне
водокористування,

які видають територі-
альні органи

Мінекоресурсів

визначаються у дозволах на
спеціальне водокористування,

які видаються місцевими
державними адміністраціями,
(виконавчими органами рад)
за поданням територіальних

органів Мінекоресурсів

державного
значення

місцевого
значення

місцевого значення

визначаються
у порядку,

встановленому
Кабінетом

Міністрів України

Нормативи збору за розміщення відходів встановлюються
відповідно до:

виду забруднюючих
речовин

класу небезпеки
відходів

чисельності жителів
населеного пункту

народногосподарського
зна-чення населеного пункту

місця (зони) розміщення відходів
та характеру цього місця
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Таблиця 9.17
Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих

речовин від стаціонарних джерел забруднення

инивочерїочююндурбазавзаН т/нрг,уробзвитамроН

идискоутозА 08

каімА 51

йитсичрісдирдігнА 08

нотецА 03

неріп)о(знеБ 708101

татецалитуБ 81

сикоитя'пюіданаВ 003

йитсиролхьнедоВ 3

сикоюцелгуВ 3

індовелгуВ 5,4

икулопсітсиротфінбідопозаГ 891

инивочерідревТ 3

икулопсюімдаK 336

икулопсогойатьценаграМ 336

икулопсогойатьлекіН 5223

нозО 08

икулопсїїатьтутР 0933

икулопсогойатьценивС 0933

ьнедовокріС 752

ьцелгувокріС 761

йиволитуб�нтрипС 08

лоритС 485

лонеФ 363

дігедьламроФ 891

икулопсогойатморХ 7412

Таблиця 9.18
Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин

стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності

ітсончепзебенсалK т/нрг,уробзвитамроН

I 275

II 131

III 5,91

VI 5,4
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Таблиця 9.19
Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин

стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених
орієнтовно'безпечних рівнів впливу

увилпвьневірйинчепзеб'онвотнєірО
)м.бук/гм(кулопс

т/нрг,уробзвитамроН

1000,0ешнеМ 87042

)ончюлкв(100,0–1000,0 3602

)ончюлкв(10,0–100,0 582

)ончюлкв(1,0–10,0 08

01ешьліб–1,0 3

Таблиця 9.20
Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

огоньлапдиВ т/нрг,уробзвитамроН

тропснартйиньлібомотвА

еньлапеньлезиД 5,4

:низнеБ

йинаволите 6

йинаволитеен 5,4

загйивотфанйинеждірЗ 6

загйиндорирпйиненситС 3

андусівокчіратікьсроМ

низнеБ 9

еньлапеньлезиД 6

тузаМ 5,4

тропснартйинчинзілаЗ

еньлапеньлезиД 5,4

Таблиця 9.21
Нормативні коефіцієнти, що застосовуються для переводу обсягів

пального в масу (для пересувних джерел забруднення)

огоньлапдиВ
л/гк,тнєіціфеоK

огоньлапдиВ
л/гк,тнєіціфеоK

.р4002од .р4002ялсіп .р4002од .р4002ялсіп

низнеБ 47,0 47,0 йинеждірззаГ 35,0 55,0

еньлапеньлезиД 528,0 58,0 ,йиненситсзаГ
м.бук/гк 8,0 95,0
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Таблиця 9.22
Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих

речовин у водні об’єкти, в тому числі у морські води

инивочерїочююндурбазавзаН т/нрг,уробзвитамроН

йинйіноматозА 5,25

)5KСБимакинзакопаз(инивочерінчінагрО 12

инивочерілсиваЗ 5,1

иткудорпотфаН 903

итартіН 5,4

итиртіН 852

итафьлуС 5,1

итафсоФ 24

идиролХ 5,1

Таблиця 9.23
Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин

у водні об’єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин

нивочерхичююндурбазяіцартнецноK т/нрг,уробзвитамроН

юомитсуподончинаргзинивочерічююндурбаЗ
:)л/гм(мйодовхикьсрадопсогобирідовуюєіцартнецнок

100,0од 8214

90,0–100,0 3992

)ончюлкв(1–1,0 615

01–1 5,25

01ещив 5,01

Таблиця 9.24
Норматив збору, який справляється за розміщення відходів

икепзебенсалK
відохдів

відохдівітсончепзебеньневіР т/нрг,уробзвитамроН

I

*інчепзебенонйачивздаН 5,28

ьтятсімощ,відалирпатяннандалбо.ч.ту
мяннавюніморпивмичюузіноізитнемеле,ьтутр

0,38

пмалхинтнецсенімюл .до1/нрг5,1

II інчепзебенокосиВ 3

III інчепзебенонрімоП 57,0

VI
,інчепзебенолаМ 3,0

идохдівінчискотенінчепзебенолаМ
ітсоволсиморпїонвубодочинріг

30.0
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Таблиця 9.25
Коригуючі коефіцієнти, які встановлюються залежно від чисельності

жителів населеного пункту

.лоч.сит,яннелесаньтсіньлесиЧ тнєіціфеоK

001оД 1

052–1,001 2,1

005–1,052 53,1

0001–1,005 55,1

0001даноп 8,1

Таблиця 9.26
Коригуючі коефіцієнти, які встановлюються залежно

від народногосподарського значення населеного пункту

Таблиця 9.27
Коефіцієнт, який встановлюється залежно

від місця розміщення відходів

відохдівяннещімзоряцсімреткараХ тнєіціфеоK

�ілоп(яннавудалксяцсімінеровтсоньлаіцепС
огонрефсомтатсихазьтюучепзебазощ,)иног

яннендурбаздіввіткє'бохиндоватяртівоп
1

огонвопьтюучепзебазенікя,ащилавЗ
огонрефсомтаяннендурбазяннечюлкив

віткє'бохиндовобаяртівоп
3

уткнупогонелесанпиТ тнєіціфеоK

івотубоп�онрутьлукатікьсрадопсог�онйіцазінагрО
�онраргаюогаверепзяннечанзоговецсімиртнец

атсім,иртнеціннойар(йіцкнуфхиволсиморп
)алесатащилес,яннечанзогоннойар

1

юогаверепзиртнец,иртнеціньланоіцкнуфотагаБ
�ілбупсер(йіцкнуфхинтропснартіхиволсиморп

атсім,иртнецінсалбоат)мирKРА(йикьснак
огонсалбо,огокьснакілбупсер,огонважред

)яннечанз

52,1

хинтрорукодінесендів,иткнупінелесаН
56,1еволсиморпєамонсачондоткнупйинелесанощкЯ

хинтрорукодйинесендіватяннечанз
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Таблиця 9.28
Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення

відходів у навколишньому природному середовищі

Таблиця 9.29
Регіональні (басейнові) коефіцієнти

Таблиця 9.30
Додаткові умови, які впливають на рівень нормативу

відохдівяннещімзор)аноз(ецсіМ тнєіціфеоK

інатсдіванобавіткнупхинелесанхажемхинвитартсінімдаВ
хиндівмк3ешнем

3

)жемхїдівмк3ешьлібінатсдіван(віткнупхинелесанимажемаЗ 1

кочірівіроминйесаБ тнєіціфеоK

еромекьсвозА 2

ероменроЧ 2

йануД 2,2

асиТ 3

турП 3

ретсінД 8,2

)вїиK.мод–инїаркУнодрок(орпінД 5,2

)алзувордігогокьсвохаKод–ончюлкввїиK.м(орпінД 2,2

)яромогонроЧод–ончюлквлозувордігйикьсвохаK(орпінД 8,1

ьтя'пирП 5,2

илсіВунйесабикіратгуБйиндіхаЗ 5,2

ансеД 5,2

лугнІатгуБйиннедвіП 2,2

авортсовіпогокьсмирKикіР 8,2

ьценоДйикьсревіС 2,2

суіМ 2,2

суімьлаK 2,2

ивомуівоктадоД тнєіціфеоK

арезовнивочерхичююндурбазяннадикС 5,1

�бориввідохдів,нивочерхиннидірхичююндурбазянненорохаЗ
,итнозирогінсонодовінмездіпікобилгудовхинчітсатавтцин

довхинсірпьтятсіменощ
0,01

відохдівяннещімзорівідиксигясбоінтімілданоП 0,5

монелвонатсувхинеждревтазуробзвікинталпуітсонтусдівізарУ у
відохдівяннещімзорівідиксвітімілукдяроп

0,5
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Рис. 9.54. Джерела фінансування сплати зборів

Збори за забруднення навколишнього природного середовища

валові витрати

за викиди стаціо-
нарними та пере-
сувними джерела-
ми забруднення

за викиди стаціо-
нарними та пере-
сувними джере-

лами забруднення

збір за забруднення
навколишнього при-

родного середовища для
бюджетних організацій

відноситься на видатки
і передбачається

в кошторисі доходів
і видатків

За перевищення лімітів

для громадян-підприємців

в межах лімітів

за рахунок прибутку,
що залишається
у розпорядженні

платників
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9.7. Рентні платежі

Рис. 9.55. Загальні ознаки рентних платежів

сРентні платежі [30] 1

 тонна,
тис. куб. метрів

Платники

Вид податкових
ставок

Одиниця
оподаткування

Джерело
сплати

Ціна відповідних
ресурсів

(без ПДВ)

Базовий податковий
період

календарний
місяць

специфічні (грн або
дол. США за од.)

суб'єкти підприємницької діяль-
ності, що здійснюють видобуток
нафти, природного газу чи газо-
вого конденсату в межах терито-
рії України та зареєстровані

платниками податку

Об'єкт оподаткування

обсяги нафти, при-
родного газу і газо-
вого конденсату,
видобуті в межах
території України

Податкова
звітність

подається щомісяця з кори-
гуванням за наслідками року

Податкова база

вартість обсягів видобутих нафти,
природного газу і газового конденсату

Ïðèì³òêà. 1 Ä³þ Çàêîíó [30] íà 2004 ð. ïðèçóïèíåíî.
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Рис. 9.56. Об’єкти оподаткування для рентних платежів

Таблиця 9.31
Базове значення цін на ресурси для визначення рентних платежів

усрусердиВ )ВДПзеб(иніцяннечанзевозаБ

уннотазнрг,атфаН 006

м0001аз.нрг,загйиндорирП 3 572

таснеднокйивозаГ 067

В об'єкт оподаткування для рентних платежів
включається

обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті в межах території
України у звітному податковому періоді

за вирахуванням

але не більше нормативних обсягів втрат
і виробничо-технологічних витрат

обсягів виробничо-технологічних
витрат нафти, природного газу

і газового конденсату при їх видо-
буванні, підготовці до транспор-

тування і транспортуванні

обсягів фактичних втрат нафти,
природного газу і газового конденсату

при їх видобуванні, підготовці до
транспортування і транспортуванні

Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат і встановлюються органом, уповноваженим

Кабінетом Міністрів України
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Рис. 9.57. Критерії диференціації ставок рентних платежів

Визначається як частка
від ділення загального
метражу глибини дію-
чих свердловин екс-
плуатаційного фонду
на родовищі у звітному
податковому періоді
на кількість цих
свердловин

Фактори, що враховуються при обчисленні розміру рентних  платежів

визначається як частка від ділення фактичного
обсягу видобутку нафти, природного газу або
газового конденсату на родовищі у звітному
податковому періоді на сумарну кількість

відпрацьованих у цьому періоді свердловино-днів

середня глибина
свердловин
на родовищі

середній по родовищу дебіт однієї експлуата-
ційної свердловини  – середній по родовищу обсяг

видобутку нафти, природного газу або газового
конденсату з кожної з діючих на родовищі сверд-

ловин експлуатаційного фонду у звітному
податковому періоді

Рис. 9.58. Алгоритм розрахунку середньозваженої ставки
рентних платежів

середньо-
зважена
ставка
рентних

платежів за
нафту, при-
родний газ
і газовий
конденсат
(відсотків)

(С)

обсяг нафти, природного газу,
газового конденсату,

видобутий з n-го родовища
у звітному податковому
періоді, тонн або 1000 м3

обсяг нафти,
природного
газу, газового
конденсату,
видобутий з
n-го родовища
у звітному
періоді, тонн
або 1000 м3

диференційована ставка рентних
платежів за нафту, природний газ
і газовий конденсат для n-го ро-
довища з i-тим середнім дебітом
нафти, природного газу або газо-
вого конденсату та з l-тою серед-

ньою глибиною свердловин
на родовищі, Сinln

Σ

=

X )Σ (
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Рис. 9.59. Загальна схема визначення  суми рентного платежу

обсяг видобутих нафти,
природного газу (газового
конденсату) у звітному по-
датковому періоді, за ви-
нятком обсягів фактичних
втрат і виробничо-техно-
логічних витрат, обсягів
нафти, природного газу
або газового конденсату,
реалізованих за регульо-
ваними цінами та обсягів
понад базові обсяги наф-
ти, природного газу і газо-
вого конденсату, видобу-
тих з родовищ, що мають
важковидобувні та висна-
жені запаси, тонн або

1000 м3 (О)

X

середньо-
зважена
ставка
рентних
платежів
за нафту,
природний
газ і газо-
вий кон-
денсат

(відсотків)
(С)

X

середньозважена
ціна нафти, при-
родного газу або
газового конден-
сату, за якою плат-
ник рентних плате-
жів реалізує про-
дукцію у звітному
податковому періо-
ді, за винятком про-
дукції, що реалізу-
ється за регульо-
ваними цінами (без
ПДВ), гривень за
тонну або гривень
за 1000 м3  (Цф)

: 100

+

O x (1 – C : 100)

X

(Цф –

базове значення ціни за
нафту, природний газ або
газовий конденсат (без

ПДВ), грн. за тонну або грн.
за 1000 м3

X

річний індекс інфляції,
відсотків

)

100

X

(1 –

ставка податку на прибуток підприємств, відсотків

100
)

X

коефіцієнт розподілу надприбутку між державою та нафтогазовидобувним
підприємством, К = 0,5
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Таблиця 9.32
Диференційовані ставки рентного платежу для природного газу

та газового конденсату (Сil), відсотків

анибилгяндереС
анниволдревс

м,іщиводор

Д(иниволдревсїонйіцатаулпскеїєіндотібедущиводоропйіндереС ,)
м0001 3 убодазннотобаубодаз

01од
ончюлкв

05од01дів
ончюлкв

002од05дів
ончюлкв

002ешьліб

ончюлкв0002од Дх8,1 )01–Д(х81,0+81 )05–Д(х330,0+52 віктосдів03

0003од0002дів
ончюлкв

Дх52,1 )01–Д(х61,0+5,21 )05–Д(х720,0+91 иктосдів32

0004од0003дів
ончюлкв

Дх58,0 )01–Д(х41,0+5,8 )05–Д(х020,0+41 віктосдів71

0054од0004дів
ончюлкв

Дх5,0 )01–Д(х1,0+5 )05–Д(х310,0+9 віктосдів11

0005од0054дів
ончюлкв

Дх2,0 )01–Д(х50,0+2 )05–Д(х700,0+4 віктосдів5

Таблиця 9.33
Диференційовані ставки рентного платежу для нафти (Сil), відсотків

анибилгяндереС
анниволдревс

м,іщиводор

олдревсїонйіцатаулпскеїєіндоитфантібедущиводоропйіндереС инив
убодазннот,)Д(

ончюлкв5од
52од5дів

ончюлкв
001од52дів

ончюлкв
001ешьліб

ончюлкв0002од Дх6,3 )5–Д(х53,0+81 )52–Д(х760,0+52 віктосдів03

0003од0002дів
ончюлкв

Дх6,2 )5–Д(х03,0+31 )52–Д(х350,0+91 иктосдів32

0004од0003дів
ончюлкв

Дх8,1 )5–Д(х52,0+9 )52–Д(х040,0+41 віктосдів71

0054од0004дів
ончюлкв

Дх1,1 )5–Д(х81,0+5,5 )52–Д(х720,0+9 віктосдів11

0005од0054дів
ончюлкв

Дх5,0 )5–Д(х80,0+5,2 )52–Д(х310,0+4 віктосдів5
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Рис.  9.60.  Пільги з рентних платежів

Рис. 9.61. Особливості подання податкової звітності

Від оподаткування рентними платежами звільняються
обсяги нафти, природного газу і газового конденсату

видобуті в межах територіальних
вод і виключної (морської)
економічної зони України

видобуті з родовищ, що
залягають на глибині понад

5000 метрів

видобуті понад базові обсяги нафти, природного газу і
газового конденсату, видобуті з родовищ, затверджених КМУ

як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси

складаються
платниками

Розрахунки рентних платежів

подаються до
органів ДПС

що-
міся-
ця

окремо за
кожним ви-
дом продукції

за місце-
знаходжен-
ням плат-

ника

в строки, вста-
новлені для

місячного базо-
вого періоду

по закінченні звітно-
го року платник

коригує
розраховані
платежі

з урахуванням фактичних цін
на нафту, природний газ і

газовий конденсат

включає результат коригування до суми
нарахованих рентних платежів у перший

місяць наступного року
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9.8. Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів та користування

земельними ділянками лісового фонду

Рис. 9.62. Загальні ознаки збору за спеціальне використання
лісових ресурсів

Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів

об'єм деревини,
маса живиці

Платники

Форма дозволуПодаткова база
Вид податкових

ставок

такси
(нормативи)

Базовий податковий
період

Календарний квартал
(крім зборів, що спла-
чуються при отриманні

дозволу)

лісорубний квиток
(ордер) або лісовий

квиток

Лісокористувачі

Об'єкт оподаткування

Спеціальне використання
лісових ресурсів та

користування земельними
ділянками лісового фонду

Джерело сплати

валові витрати

Одиниця
оподаткування

щільний кубічний метр деревини,
тонна живиці
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Рис.  9.63. Види спеціального використання лісових ресурсів

Рис.  9.64. Класифікація лісокористувачів

Лісокористувачі

Постійні лісокористувачі Тимчасові лісокористувачі

підприємства, установи, організації,
об'єднання громадян, релігійні
організації, громадяни України,

іноземні юридичні особи та громадяни
для спеціального використання
лісових ресурсів, потреб мислив-
ського господарства, культурно-

оздоровчих, рекреаційних, спортивних
і туристичних цілей та проведення

науково-дослідних робіт

спеціалізовані лісогосподарські
підприємства, інші підприємства,

установи, організації, у яких створено
спеціалізовані підрозділи, для
ведення лісового господарства,
а також для спеціального викори-
стання лісових ресурсів, потреб
мисливського господарства, куль-
турно-оздоровчих, рекреаційних,
спортивних і туристичних цілей та

проведення науково-дослідних робіт

Спеціальне використання лісових ресурсів

Використання лісових
ресурсів державного

значення

Використання лісових
ресурсів місцевого значення

заготівля
деревини під
час рубок
головного

користування

заготівля
живиці

побічні лісові
користування

заготівля друго-
рядних лісових
матеріалів (пень,
луб, кора, деревна

зелень тощо)

заготівля сіна,
деревних
соків

збирання і заготівля дикорослих
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікар-
ських рослин і технічної сировини,

лісової підстилки та очерету

розмі-
щення
пасік

випа-
сання
худоби
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Рис. 9.65. Форми сплати збору за спеціальне використання лісових
ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Рис. 9.66. Особливості справляння плати за земельні ділянки
лісового фонду

на лісові ресур-
си державного

значення

Форми сплати збору

за встановленими
таксами

у вигляді доходу, одер-
жаного від реалізації лісових

ресурсів на конкурсних
умовах

у вигляді орендної
плати

розмір орендної
плати визначається
за узгодженням сто-
рін у договорі оренди,

але не нижче
встановлених такс

у разі застосування
конкурсних умов реалізації
лісових ресурсів збір за них
встановлюється не нижче

діючих такс

на лісові ресур-
си місцевого
значення

затверджуються КМУ

затверджуються Радою міністрів АР Крим,
обласними, Київською та Севастополь-

ською міськими державними
адміністраціями

Плата за земельні ділянки лісового фонду

за винятком земельних ділянок,
зайнятих виробничими, культурно-
побутовими, житловими будинками

та господарськими будівлями
і спорудами

лісового фонду, зайняті виробни-
чими, культурно-побутовими,

житловими будинками
та господарськими будівлями

і спорудами

справляється у складі плати
за використання лісових ресурсів

справляється у розмірі 3-х відсотків
суми земельного податку [13]
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Рис. 9.67. Варіанти сплати збору за спеціальне
використання лісових ресурсів

Рис. 9.68 Класифікація такс на деревину лісових порід

за
лісовою
породою
деревини

Такси на деревину лісових порід,  що відпускається на пні

за
лісо-так-
совими
поясами

 до першого поясу віднесено всі ліси, за винятком лісів
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей

та лісів гірської зони Львівської області

до другого поясу віднесено ліси Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей та ліси гірської зони

Львівської області

за  лісо-
таксови-
ми роз-
рядами

лісотаксові розряди встановлюються для кожного кварталу
(урочища) виходячи з відстані між центром кварталу і

найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого
деревина вивозиться безпосередньо з лісосіки, або

пунктом відвантаження деревини залізницею

за
якістю

деревини
дров'яна (з корою)

ділова (велика, середня, дрібна)

передбачено диференціацію такс
за 16 групами лісових порід

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується

при отриманні дозволу

громадяна-
ми – вся
сума, за-
значена у
дозволі

щокварталу рівними
частинами від суми,
зазначеної в дозволі

підприємствами, установами
і організаціями – якщо сума
становить не більше п'яти

НМДГ

іншими підприємствами,
установами

та організаціями
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Таблиця 9.34
Коефіцієнти, що застосовуються до встановлених розмірів такс

на деревину лісових порід,  що відпускається на пні

яннавугирокялдивомУ тнєіціфеоK

бертопхинчіголонхетялдунивередуня'вордаН 52,0

яннавутсирокогонвологкобурхивокрібивунивередаН 08,0

,автсрадопсогоговосілмяннедевзхиназя'воп,кобурунивередаН
кобурхишніат

07,0

удалксогоьнжинод)ащичору(улатравкуртнецдів)амярп(ьнатсдіВ
дівонжелазяситавугирокежоминивередяннежатнавдівуткнупоба

:иматнєіціфеокимикатазітсовецсімвомухинчіголофромоег

мофєьлерминнинвірзхасілу 01,1

іщолпвіктосдів03даноп,хасілуобамофєьлермитсиброгзхасілу
иматолоботянйазхикя

52,1

мофєьлермикьсрігзхасілу 05,1
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9.9. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну і теплову енергію

Рис. 9.69. Загальні ознаки збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

Цільова надбавка до діючого тарифу
на електричну та теплову енергію

встановлюється
НКРЕ виходячи із
річних сум збору

Об'єкт
оподаткування

Розмір
збору

Базовий
податковий період

календарний
місяць

Платники
збору

ДП «Енергоринок», юридичні
особи – виробники електрич-
ної енергії, що продається поза
оптовим ринком електричної
енергії, та теплової енергії,
включаючи акціонерну енер-

гетичну компанію «Київенерго»

операції з продажу
електричної та теплової

енергії

Податкова
база

для ДП
«Енергоринок»

Джерело сплати

включається в тариф

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця – гривня

для інших
платників

вартість
відпущеної
електричної
енергії без

урахування ПДВ

вартість відпущеної
електричної енергії, що
продається поза опто-
вим ринком, та тепло-
вої енергії без ПДВ
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Рис. 9.70. Порядок подання звітності і сплати збору

Порядок подання звітності і сплати збору

подають розрахунки збору за вста-
новленою формою подаються про-

тягом 20 календарних днів місяця, що
настає за звітним періодом, за місцем
їх реєстрації як платників податку

Державне підприємство
«Енергоринок»

Інші платники
збору

сплачує збір у сумі, зазначеній
у розрахунку, протягом

10 календарних днів після
закінчення граничного строку
подання цього розрахунку

за умови повної оплати
ним електричної енергії,
відпущеної енергогене-
руючими компаніями на
оптовий ринок елек-

тричної енергії у відпо-
відному звітному

періоді

сплачують збір виходячи
з фактично оплачених обсягів
електричної та теплової енергії
не пізніше наступного дня після

отримання плати за них

податкове зобов'язання із збору за базовий
період визначається виходячи з розміру збору
і фактично оплачених обсягів електричної

та теплової енергії і сплачується ними з ура-
хуванням внесених за цей період сум збору

протягом 10 календарних днів після закінчення
граничного строку подання розрахунку
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Рис. 9.71. Алгоритм розрахунку очікуваної суми збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну енергію для перерахування

до спеціального фонду Державного бюджету України [60]

суми коштів, які надійшли на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання в розрахунковому періоді за куповану

електричну енергію (без ПДВ)

авансові
платежі (без
ПДВ) на

розрахунко-
вий період

кошти, що надійшли на поточний ра-
хунок із спеціальним режимом викори-
стання оптового постачальника елект-
ричної енергії після розподілу коштів
останнього банківського дня поперед-

нього звітного періоду (без ПДВ)

кредитні кошти, які
були залучені ДП

«Енергоринок» у звіт-
ному періоді для роз-
рахунків з виробника-
ми електроенергії

авансові платежі на наступні
розрахункові періоди, здійснені в
розрахунковому періоді (без ПДВ);

кошти, сплачені за електричну
енергію в звітному періоді за

попередні звітні періоди відповідно
до рішень Уряду (без ПДВ)

кошти, перераховані в звітному пері-
оді як залишок суми збору, розрахова-
ний як різниця податкового зобов'я-
зання зі збору, що підлягає сплаті до
бюджету за підсумками звітного періо-
ду, та суми збору, перерахованої до
спеціального фонду Державного бюд-
жету України в останній день звітного

періоду

кошти, належні ДП «Енергоринок»
за розрахунковий період відповідно

до затвердженого кошторису

збільшуються на:

Зменшуються на:

кошти, перераховані НЕК «Укренерго»
в розрахунковому періоді (без ПДВ)
відповідно до алгоритму розподілу

коштів

очікувана вартість товарної продук-
ції, відпущеної виробниками елект-
ричної енергії у розрахунковому

періоді (без ПДВ), у т. ч. за електро-
енергію, імпортовану з Російської

Федерації

кошти, утримані в звітному розрахун-
ковому періоді у виробників елек-

тричної енергії Розпорядником коштів
для погашення кредитів, залучених

ДП «Енергоринок»
у Промінвестбанку після 01.01.2004 р.
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Рис. 9.72. Порядок сплати збору у вигляді у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну і теплову енергію

Порядок сплати збору у вигляді цільової надбавки

в останній банківський день
розрахункового періоду

починаючи з 20 числа місяця, наступного після розрахункового, із коштів, які
надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового

постачальника електричної енергії

Сума податкового зобов'я-
зання зі збору, що підлягає
сплаті до бюджету за під-
сумками звітного періоду,
розрахованого за формою,

встановленою ДПАУ

кошти, які надійшли
на поточний рахунок
із спеціальним режи-
мом використання
оптового постачаль-
ника електричної

енергії

10% очікуваної суми збору –
перераховується виробни-
кам електричної енергії як

авансовий платіж
наступного розрахункового

періоду

за винятком
коштів, які
надійшли на
виконання

рішень Уряду та
постанов НКРЕ

90% очікуваної су-
ми збору – перера-
ховується до спеці-
ального фонду
Державного
бюджету

за вирахуванням

перераховується до
спеціального фонду
Державного бюджету

України
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9.10. Збір за використання радіочастотного
ресурсу України

Рис. 9.73. Загальні ознаки збору за використання
радіочастотного ресурсу України

Збір за використання радіочастотного
ресурсу України

звільнення
від сплати збору
спеціальних
користувачів
радіоресурсу

за переліком КМУ

Базовий подат-
ковий період

Одиниця оподаткуванняПільги
Вид податкових

ставок

специфічні, дифе-
ренційовані за ви-
дом радіозв'язку
та потужністю

передавача звуку
або зображення

Платники

юридичні та фізичні
особи, які викори-
стовують смуги

частот загального
користування

1 МГц смуги радіочастот,
визначеної в ліцензії на
використання радіочас-
тотного ресурсу України,

у кожному регіоні

календарний
місяць

Об'єкт оподаткування

ширина смуги радіочастот,
визначеної в ліцензії на

використання радіочастот-
ного ресурсу України,
по кожному регіону

Повноваження
КМУ

встановлення ставок

Форма подат-
кової звітності

податкова декларація
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Таблиця 9.35
Ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного

ресурсу України [85]

№ укзя'взоідардиВ
нозапаіД

тотсачоідар

игумсцГМ1азакватС
'анзив,тотсачоідар

анїізнецілвїонеч
'оідаряннатсирокив

усрусерогонтотсач
умонжоку,инїаркУ

нрг,іноігер

1 2 3 4

1
їонавоскіфкозя'взйинйелероідаР

ибжулсоідар
цГМ0003–03

цГГ003–3
12,0

2
їомохур,їонавоскіфкозя'взоідаР

бжулсоідарїокьсроматїонтупохус
03 – цГк0003
3 – цГМ074

002

3
атїоннорохоіметсисукозя'взоідаР

їіцазілангисїонжежоп�оннорохо
цГМ074–03 002

4
мяннатсирокивзкозя'взоідаР

вічавужводопоідар
цГМ074–03 001

5
хинадяннавадерепіметсисукозя'взоідаР

вілангисхинбідопомушмяннатсирокивз
цГМ0003–03 5

6

минавоскіфзіметсисукозя'взоідаР
утраднатсмопутсодоідармикьстненоба
,СТА�оідарінсіфо,инофелетоідар(TCED

)LLWупитупутсодоідариметсис

цГМ0003–03 01

7 козя'взоідарйивогнікнарТ цГМ074–03 026

8 козя'взоідарйивокушоП цГМ069–03 0008

9
козя'взоідарйиннофелетоідарйиньлаідаР

)»йатлА«упит(
цГМ074–03 092

01
анйіцагіваноідаратанйіцаколоідаР

ибжулсоідар
цГМ0003–03

цГГ03–3
02

11
їомохурїовокинтупускозя'взоідаР

бжулсоідарїонавоскіфат
цГМ0003–03

цГГ03–3
31

21 козя'взоідарйивокиньлітС цГМ074–003 0001

31 козя'взоідарйивокиньлітС цГМ098–008 0001

41 козя'взоідарйивокиньлітС цГМ069–098 0001

51 козя'взоідарйивокиньлітС цГГ2,2–7,1 0001

61

�опзорхиньланакотагабукозя'взоідаР
атяннавадерепялдхаметсисхичьлід

,яннежарбозогонйізівелетїіцялснартер
їіцамрофніїоворфиц,укувзяннавадереп

цГГ5,24–5,2 9
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 9.35

1 2 3 4

71

дівонжелазукувзяннавадереП
:ітсонжутоп

цГМ03–цГк03

ончюлквтВк1од 042

ончюлквтВк01од1,1дів 063

ончюлквтВк001од1,01дів 015

ончюлквтВк005од101дів 006

ещивітВк105дів 0001

81

�йізівелетяіцялснартератяннавадереП
:ітсонжутопдівонжелазяннежарбозогон

цГМ003–03

ончюлквтВ01одтВ1дів 01

ончюлквтВ001одтВ1,01дів 03

ончюлквтВк1одтВ101дів 05

ончюлквтВк5одтВк1,1дів 08

ончюлквтВк02одтВк1,5дів 051

ещивітВк1,02дів 002

91

дівонжелазукувзяннавадереП
:ітсонжутоп

цГМ47–66
цГМ801–5,78

ончюлквтВ001од 57

ончюлквтВк1одтВ101дів 051

ончюлквтВк01одтВк1,1дів 042

ещивітВк1,01дів 003

02

�йізівелетяіцялснартератяннавадереП
:ітсонжутопдівонжелазяннежарбозогон

цГМ088–003

ончюлквтВ01одтВ1дів 7

ончюлквтВ001одтВ1,01дів 41

ончюлквтВк1одтВ101дів 03

ончюлквтВк5одтВк1,1дів 06

ончюлквтВк02одтВк1,5дів 021

ещивітВк1,02дів 051

.12
,)иметсис,ибжулс(укзя'взоідаридиВ

1віткнуподилшйіввенощ – 02
цГГ004–цГк9 003
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10. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ

Рис. 10.1. Загальні ознаки державного мита як податку

10.1. Державне мито

Рис. 10.2. Платники державного мита

Платники державного мита

Фізичні особи Юридичні особи

за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу
документів, що мають юридичне значення,

уповноваженими на те органами

Державне мито

Валові витрати,
кошти громадян

За формою
оподаткування

Залежність від кінцевих
результатів діяльності

платника

За джерелом сплати
За видом податкових

ставок

Фіксовані, адвалорні,
змішані

За порядком сплати

До вчинення
відповідних дій

Не залежить

Прямий
податок

За суб'єктами
оподаткування

Змішаний (фізичні
і юридичні особи)
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Рис. 10.3. Об’єкти, з яких справляється державне мито
(для юридичних осіб)

за видачу охоронних документів
(патентів і свідоцтв) на об'єкти

інтелектуальної власності, а також за
дії, пов'язані з підтриманням чинності

патентів на сорти рослин

Об'єкти справляння державного мита

із позовних заяв, заяв з перед-
договірних спорів, заяв (скарг)

у справах окремого провадження
і скарг на рішення, прийняті

відносно релігійних організацій,
з апеляційних скарг на рішення
судів і скарг на рішення, що на-
брали законної сили, а також за
видачу судами копій документів

за видачу візових документів, за
продовження строку їх дії та за
внесення змін до цих документів,
а також із заяв про прийняття до
громадянства України або про
вихід з громадянства України

за вчинення нотаріальних дій
державними нотаріальними кон-
торами і виконавчими комітета-
ми сільських, селищних, міських
Рад народних депутатів, а також
за видачу дублікатів нотаріально

засвідчених документів

із позовних заяв і заяв кредиторів
у справах про банкрутство, що пода-
ються до господарських судів, та апе-
ляційних і касаційних скарг на рішення
та постанови, а також заяв про їх пере-
гляд за нововиявленими обставинами

за операції з об'єктами нерухомого
майна, що здійснюються на товарних
біржах, крім операцій з примусового
відчуження такого майна у випадках,
передбачених законами України

за операції з випуску (емісії)
цінних паперів, крім облігацій

державних та місцевих позик, та
з видачі приватизаційних паперів

за видачу дозволів на право
полювання та рибальства

за проведення прилюдних торгів (аук-
ціону, тендеру) об'єктами нерухомого
майна, крім операцій з примусового
відчуження такого майна у випадках,
передбачених законами України

за подання до Кабінету Міністрів
України проекту створення

промислово-фінансової групи
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Рис. 10.4.  Види ставок державного мита

Види ставок державного мита

Відсоткові У фіксованих сумах

Встановлю-
ються в

неоподаткову
ваних мініму-
мах доходів
громадян для
справляння
з громадян
України

Встановлю-
ються в дола-
рах США для
справляння
з іноземних
юридичних та
фізичних осіб

Встановлюються у
відсотках до суми
позову, грошової
оцінки земельної
ділянки, номіналь-
ної вартості цінних
паперів, вартості
договору, майна

тощо

Змішані

Встановлюються у
відсотках до певної
грошової суми,
але не менше
встановленої

фіксованої суми в
неоподатковуваних
мінімумах доходів

громадян

Таблиця 10.1
Розміри ставок державного мита

отимясьтєялварпсікяаз,йідівітнемукодяннавунемйаН коватсирімзоР

1 2

емукодйіпокмодусучадивазат,удусодясьтюадопощ,граксівяаззІ.1 :вітн

вяазхинвозопзі)а
,увозопиніцкотосдів1

ГДМН3ешнеменела
ГДМН001ешьлібені

яннілварпуогонважредвінагроїідінрімоварпенанграксзі)б
нядаморгаварпьтюялмещуощ,бісохивобжулсі

ГДМН2,0

умйануровогодяннаврізоробаунімзорпвяазхинвозопзі)д
яттянйирпукортсяннежводорпорп,ьнещімирпхиволтиж

хинвозопхишнізатонйаманутшераяннавусаксорп,инищдапс
)іцніцоьтюагялдіпенощ,хикатоба(уреткарахоговонйаменвяаз

ГДМН5,0

яннеждаворпогомеркохаварпсу)гракс(вяаззі)е ГДМН5,0

віропсхинрівогоддерепзвяазхинвозопзі)є ГДМН5,0

:ітсондігатітсечутсихазьнатипдялгзорорпвяазхинвозопзі)ж

уреткарахоговонйаменвяазхинвозопзі ГДМН1

вітівопазяннечдівсопаз)є ГДМН50,0

)їовонйамен(їоньларомяннавудокшдіворпвяазхинвозопзі
ГДМН001одувозопюоніцзидокш

,увозопиніцкотосдів1
ГДМН1ешнеменела

)їовонйамен(їоньларомяннавудокшдіворпвяазхинвозопзі
ГДМН00001од001дівувозопюоніцзидокш

увозопиніцвіктосдів5
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 10.1

1 2

)їовонйамен(їоньларомяннавудокшдіворпвяазхинвозопзі
ГДМН00001од001дівувозопюоніцзидокш

увозопиніцвіктосдів5

)їовонйамен(їоньларомяннавудокшдіворпвяазхинвозопзі
ГДМН00001данопувозопюоніцзидокш

увозопиніцвіктосдів01

ощ,яннешіранграксівідусяннешіранграксхинйіцялепазі)з
илисїонноказиларбан

ощ,икватсвіктосдів05
ирпіталпсєагялдіп

,ивяазїонвозопіннадоп
за,играксйивяазїошні

,икватс–віропсхивонйам
ичядохивїонелсичбо
имусїонавюропсоз

,укорив,яннешіроговодусїіпокучадивунротвопаз)и
удусивонатсопїошніатилавху

йинжоказГДМН30,0
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Рис. 10.5.  Порядок сплати державного мита

Порядок сплати державного мита

в гривнях в іноземній валюті

готівкою

митними марками

шляхом перерахувань з
рахунку платника в
кредитній установі

у разі коли розмір ставок державного
мита передбачено в частинах неоподат-
ковуваного мінімуму доходів громадян,
державне мито сплачується в іноземній

валюті з урахуванням курсу НБУ

з фізичних осіб та інозем-
них юридичних осіб, що
відповідно постійно про-
живають або знаходяться

за межами України

за дії та операції
в іноземній валюті

з позовів, що подаються
до суду та господарського
суду в іноземній валюті
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Рис. 10.6.  Повноваження щодо встановлення пільг з державного мита

Рис. 10.7. Система пільг з державного мита,
встановлених законодавством

Система пільг з державного мита, встановлених законодавством

Органи державної виконавчої
влади, Рахункова палата, НБУ,
Генеральна прокуратура, Пенсій-
ний фонд України, Українська
державна страхова комерційна

організація та її установи,
Центральна виборча комісія та
виборчі комісії по виборах на-
родних депутатів, органи місце-
вого та регіонального самовряду-
вання – за позовами, зв'язаними
з виконанням цими органами
функцій, покладених на них

державою

Громадяни – за вчинення дій на
користь держави (посвідчення їхніх
заповітів і договорів дарування

майна тощо)

Позивачі, за позовами щодо віднов-
лення гарантованих Конституцією
та чинним законодавством прав –
про стягнення заробітної плати й за
іншими вимогами, що випливають
з трудових правовідносин, з автор-
ського права, про відшкодування
збитків, заподіяних каліцтвом або
за іншим ушкодженням здоров'я,
про стягнення аліментів тощо

Пільги соціально незахищеним
категоріям громадян:

громадянам, віднесеним до
першої та другої категорій
постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи,
інвалідам I та II груп, жертви
політичних репресій тощо

Окремі спеціальні пільги

Органи, що можуть встановлювати пільги

Пільги, встановлені
Декретом КМУ [34]

Всього Декретом [34]
встановлено 44 види
пільг за окремими

категоріями платників
і видами дій або
державних послуг

Місцеві Ради
народних депутатів

Міністерство фінансів
України

Має право встановлю-
вати додаткові пільги
щодо державного мита,
яке зараховується до
Державного бюджету

України

Мають право вста-
новлювати додаткові
пільги для окремих
платників щодо спла-
ти державного мита,
яке зараховується до
місцевих бюджетів
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Рис. 10.8. Умови й випадки повернення державного мита

Повернення сум державного мита

Обов'язкові умови

Повернення
державного
мита прово-

диться за умо-
ви, якщо зая-
ву подано до
відповідної
установи, що
справляє ми-
то, протягом
року з дня
зарахування

його до
бюджету

Повернення дер-
жавного мита за
подання до Кабі-
нету Міністрів
України проекту
створення про-
мислово-фінан-
сової групи про-
водиться у без-
спірному поряд-
ку згідно з вико-
навчим написом,
вчиненим у дер-
жавній нотарі-
альній конторі

Випадки, коли сплачене державне мито
підлягає поверненню

внесення мита в більшому розмірі,
ніж передбачено законодавством

повернення заяви (скарги) або відмо-
ви в її прийнятті, а також відмови

державних нотаріальних контор або
виконавчих комітетів міських, селищ-

них і сільських Рад народних
депутатів у вчиненні нотаріальних дій

припинення провадження у справі або
залишення позову без розгляду, якщо
справа не підлягає розглядові в суді
чи в господарському суді, а також
коли позивачем не додержано вста-
новленого для даної категорії справ
порядку досудового врегулювання

спору або коли позов подано
недієздатною особою

повернення заяви (скарги) або від-
мови в її прийнятті, а також відмови
державних нотаріальних контор або

виконавчих комітетів міських,
селищних і сільських Рад народних
депутатів у вчиненні нотаріальних дій

неприйняття Кабінетом Міністрів
України у встановлені строки рішен-

ня про створення (реєстрацію)
промислово-фінансової групи або
зняття проекту створення промис-
лово-фінансової групи з розгляду
уповноваженою особою ініціаторів

створення цієї промислово-
фінансової групи

в інших випадках, передбачених
законодавством України
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10.2. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску
через державний кордон України

Рис. 10.9 Загальна характеристика єдиного збору

Єдиний збір [20]

Призначення

справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України
відповідно до законодавства України митного при транзиті вантажів і транс-

портних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та
екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних
засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транс-

портних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових
навантажень та (або) габаритних параметрів

Об'єкти оподаткування

Порядок справляння

Кількісні обмеження

Транспортні засоби вітчиз-
няних та іноземних влас-
ників,  які  перетинають

державний  кордон  України

Не може перевищувати вартість витрат,
пов'язаних із здійсненням митного при

транзиті вантажів і транспортних засобів,
санітарного, ветеринарного, фітосанітар-
ного, радіологічного та екологічного конт-
ролю вантажів і транспортних засобів,
та витрат, пов'язаних з відновленням

автомобільних доріг

справляється одноразово
залежно від режиму пере-

міщення (ввезення, транзит)
за єдиним платіжним доку-
ментом в залежності від
виду, місткості або загаль-
ної маси транспортних

засобів

Ставки та порядок сплати

Ставки встановлюються у євро та не можуть
змінюватися протягом бюджетного року. Збір

справляється у гривнях за офіційним (обмінним)
курсом НБУ на день сплати
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Рис. 10.10. Система пільг з єдиного збору

Пільги з єдиного збору

перетинання державного
кордону України залізничними

вагонами без вантажів

транзит вантажу, що не під-
лягає пропуску через митний
кордон України та переван-
тажується на інший транс-
портний засіб у зоні митного

контролю пункту пропуску, який
є одночасно пунктом в'їзду
та виїзду цього вантажу

Зменшення ставки збору Звільнення від сплати збору

для автомобільних транспортних
засобів та контейнерів, які

перетинають державний кордон
України без вантажів, ставка
єдиного збору за здійснення
контролю встановлюється у
розмірі 20 відсотків базових
ставок для відповідного авто-

мобільного транспортного засобу
та контейнеру. При цьому плата
за проїзд автомобільними доро-
гами України (за кожен кілометр
проїзду), у тому числі за переви-
щення встановлених розмірів
загальної маси, осьових наван-
тажень та (або) габаритних пара-
метрів, справляється повністю

Спеціальні умови Часткове звільнення

з перевізників-нерезидентів,
діяльність яких здійснюється на
підставі міжнародних договорів
України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою
України, єдиний збір справля-

ється відповідно до цих договорів

з перевізників-резидентів, які сплатили
податок з власників транспортних засобів,
плата за проїзд автомобільними дорогами
України справляється лише у разі пере-
вищення встановлених розмірів загальної

маси, осьових навантажень та (або)
габаритних параметрів
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Таблиця 10.2
Ставки єдиного збору

огонтропснартдиВ
убосаз

обаьтсіктсіМ
асаманьлагаз

убосазогонтропснарт
межатнавз

юцинидоазуробзогонидєакватС
орвєвубосазогонтропснарт

яннедеворпаз
юлортнок

'омотвадзїорпаз
имагородиминьліб
ртемолікнежоказ

удзїорп

исуботвА.1
ьцсім03од01діВ

ончюлкв
2 20,0

ьцсім03даноП 5 20,0

�омотваінжатнаВ.2
�ечирпзебоба/зіліб
зебоба/зічагятатвіп

віпечирпвіпан

ончюлквннот02оД 5 20,0

ннот04од02даноП
ончюлкв

01 20,0

івогавокилеВ.3
ибосазінтропснарт

ннот44од04даноП
ончюлкв

01 1,0

ннот25од44даноП
ончюлкв

01 2,0

ннот06од25даноП
ончюлкв

01 72,0

ннот06даноП
інпутсанінжоказ(

)ннот01
01 87,0

івогавокилеВ.4
зибосазінтропснарт

мяннещивереп
ьнежатнаванхивоьсо

ончюлкв%5оД – 50,0

інтирабагокилеВ.5
зибосазітропснарт
�атсвмяннещивереп
віртемарапхинелвон

,итосив,инириш
инижвод

ртемарапйинжокаЗ – 30,0

,ногавйинчинзілаЗ.6
ренйетнок

2 –
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10.3. Плата за патенти

Рис. 10.11. Загальні ознаки плати за патенти

Плата за патенти

від одного дня до 60
календарних місяців

Джерело
сплати

Порядок
сплати

Вид податкових
ставок

фіксовані

Платники
податку

враховуються у зменшення
податку на прибуток або
прибуткового податку

юридичні особи та суб'єкти
підприємницької діяльності, що
не мають статусу юридичної
особи – резиденти і нерези-
денти, а також їх відокрем-

лені підрозділи (філії, відділення,
представництва тощо), які

займаються підприємницькою
діяльністю, яка є об'єктом

патентування

Об'єкт
оподаткування

торговельна діяльність за готівкові кошти,
а також з використанням інших форм
розрахунків та кредитних карток на
території України, діяльність з обміну

готівкових валютних цінностей (включаючи
операції з готівковими платіжними засо-
бами, вираженими в іноземній валюті,
та з кредитними картками), а також
діяльність з надання послуг у сфері

грального бізнесу та побутових послуг

Відповідальність
платників

спеціальна система
санкцій

Термін дії
патенту

сплачується авансом
до початку періоду,
в якому здійснюється
відповідна діяльність
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Рис. 10.12. Торговельна діяльність та діяльність
з надання побутових  послуг

Торговельна діяльність та діяльність з надання побутових послуг,
на яку не поширюється дія Закону [11]

підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які зна-
ходяться в державній власності, та торговельно-виробничих державних

підприємств робітничого постачання у селах, селищах та містах районного
підпорядкування

суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями
інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством

та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного
виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах Українського

товариства сліпих та Українського товариства глухих

здійснюють
торговельну
діяльність з
лотків, при-
лавків і спла-
чують ринко-
вий збір (пла-
ту) за місце
для торгівлі
продукцією в
межах ринків
усіх форм
власності

сплачують податок
на промисел

здійснюють продаж
вирощених в особи-
стому підсобному гос-
подарстві, на присадиб-
ній, дачній, садовій

і городній ділянках про-
дукції рослинництва,
худоби, кролів, нутрій,
птиці (як у живому ви-
гляді, так і продукції їх
забою в сирому вигляді
та у вигляді первинної
переробки), продукції
власного бджільництва

сплачують державне мито за
нотаріальне посвідчення
договорів про відчуження

власного майна, якщо товари
кожної окремої категорії від-
чужуються не частіше одного

разу на календарний рік

сплачують фіксований пода-
ток відповідно до законо-
давства про оподаткування

доходів фізичних осіб

платників фіксованого сільськогосподарського податку
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Рис. 10.13.  Порядок подання заявки та отримання торгового патенту

Торговий патент –
це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності
чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними видами

підприємницької діяльності

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

видається за плату суб'єктам
підприємницької діяльності
державними податковими

органами для кожного пункту
продажу товарів або надання

послуг

придбається
на підставі за-
явки суб'єк-
тами підпри-
ємництва,
предметом
діяльності
яких є види,
що підляга-
ють патенту-

ванню

заявка на
придбан-
ня торго-
вого па-
тенту

повинна
містити
такі рек-
візити:

найменування суб'єкта
підприємницької діяльності

витяг з установчих документів щодо
юридичної адреси суб'єкта підприєм-
ницької діяльності або довідка органу,

який погодив місцезнаходження
структурного (відокремленого)

підрозділу, із зазначенням цього місця

вид підприємницької діяльності

найменування документа про повну
або часткову сплату вартості торгового

патенту

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
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за місцезнахо-
дженням цих
суб'єктів або
місцезнахо-
дженням їх
структурних

(відокремлених)
підрозділів

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
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суб'єктам підприємницької діяль-
ності, що провадять торговельну
діяльність або надають побутові

послуги (крім пересувної торговель-
ної мережі),– за місцезнаходженням
пункту продажу товарів або пункту

з надання побутових послуг

�������������������������������������������
�������������������������������������������
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�������������������������������������������
�������������������������������������������

суб'єктам підпри-
ємницької діяль-
ності, що здійс-
нюють торгівлю
через пересувну
торговельну ме-
режу,– за місцем
їх реєстрації
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Рис. 10.14. Реквізити торгового патенту

Рис. 10.15. Критерії торговельної діяльності, що підлягає патентуванню

Торговий патент містить такі реквізити

номер торгового патенту

назва виду побутових послуг чи
послуг у сфері грального бізнесу

найменування володільця
торгового патенту

для транспортних засобів –
зазначення «виїзна торгівля»

вид підприємницької діяльності

місце реєстрації громадянина як
суб'єкта підприємницької діяльності

чи місцезнаходження суб'єкта
підприємницької діяльності –
юридичної особи (місцезнахо-

дження структурного (відокремле-
ного) підрозділу цього суб'єкта)

термін дії торгового патенту

місцезнаходження державного
податкового органу, що видав

торговий патент

відмітка державного податкового
органу про надходження плати за
виданий нею торговий патент

повний перелік товарів, що передбачаються для
реалізації – для пільгового патенту

Торговельна діяльність в цілях патентування включає в себе:

роздрібну торгівлю оптову торгівлю
діяльність у торговельно-

виробничій сфері
(громадське харчування)

за готівкові
кошти

за інші готівкові
платіжні засоби

з використанням
кредитних карток



350

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис. 10.16.  Види пунктів продажу товарів

Пункти продажу товарів

магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях,
будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців

або використовують для торгівлі його частину

кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі
приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців

автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі

стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти,
які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом

фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні,
бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського

харчування

лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної
діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам
підприємницької діяльності – фізичним особам та знаходяться в межах
спеціалізованих підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності

оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються
для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні

засоби та з використанням кредитних карток
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Рис. 10.17. Торговельна діяльність, яка може здійснюватися
без придбання патенту

торго-
вельна
діяль-
ність

виключ-
но з ви-
корис-
танням
таких
видів
товарів
вітчиз-
няного
вироб-
ництва

хліб і хлібобулочні
вироби

борошно пшеничне
та житнє

сіль, цукор, олія
соняшникова і
кукурудзяна

молоко і молочна
продукція, крім мо-
лока і вершків згу-
щених з добав-
ками і без них

продукти дитячого
харчування

безалкогольні напої

морозиво

яловичина
та свинина

домашня
птиця

яйця

риба

ягоди і фрукти

мед та інші продукти бджо-
лярства, бджолоінвентар
і засоби захисту бджіл

картопля і плодоовочева
продукція

комбікорми для продажу
населенню

реалізація су-
б'єктом підпри-
ємницької діяль-
ності продукції
власного вироб-
ництва фізичним
особам, які пе-
ребувають з ним
у трудових від-
носинах, через
пункти продажу
товарів, вбудо-
вані у виробничі
або адміністра-
тивні примі-
щення цього
суб'єкта

діяльність суб'єктів
підприємницької діяль-
ності з закупівлі у на-
селення продукції (за-
готівельна діяльність),
якщо подальша реалі-
зація такої продукції

відбувається по розра-
хунках у безготівковій
формі (пункти при-
ймання склотари,

макулатури, відходів
паперових, картонних
і ганчіркових; заготівля
сільськогосподарської
продукції та продуктів

її переробки)

діяльність у тор-
говельно-виробни-
чій сфері (громад-
ське харчування)
на підприємствах,
в установах, орга-
нізаціях, у тому
числі навчальних
закладах, з обслу-
говування виключ-
но працівників цих
підприємств, уста-
нов, організацій

та учнів і студентів
у навчальних
закладах

Не потребує патентування та може здійснюватися без придбання
торгового патенту
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Рис. 10.18. Торговельна діяльність, яка може здійснюватися
з придбанням пільгового торгового патенту

торговельна
діяльність ви-
ключно з вико-
ристанням таких
видів товарів
вітчизняного
виробництва

поштові марки, листівки, вітальні ли-
стівки та конверти непогашені, ящики,
коробки, мішки, сумки та інша тара

з дерева, паперу та картону, що вико-
ристовується для поштових відправ-
лень підприємствами Держкомітету
зв'язку України, і фурнітура до них

періодичні видання друкованих засо-
бів масової інформації, що мають ре-
єстраційні свідоцтва, видані упов-

новаженими органами України, книги,
брошури, альбоми, нотні видання,
буклети, плакати, картографічна

продукція, що видаються юридичними
особами – резидентами України

проїзні квитки

товари народних промислів (крім анти-
кварних та тих, що становлять культурну
цінність згідно з переліком, що встанов-
люється Міністерством культури України

готові лікарські засоби (лікарські препа-
рати, ліки, медикаменти, предмети до-
гляду, перев'язувальні матеріали та інше
медичне приладдя) та вітаміни для насе-
лення; ветеринарні препарати, папір

туалетний, зубні паста та порошки, кос-
метичні серветки, дитячі пелюшки, там-
пони, інші види санітарно-гігієнічних ви-
робів з целюлози або її замінників, тер-
мометри, індивідуальні діагностичні при-

лади (незалежно від країни їх
походження)

вугілля, вугільні брикети, паливо пічне
побутове, гас освітлювальний і газ

скраплений, торф паливний кусковий,
торф'яні брикети і дрова для продажу

населенню

мило господарське, а також сірники
(незалежно від країни їх походження)

насіння овочевих, баштанних, квітко-
вих культур, кормових коренеплодів

та картоплі (незалежно від країни його
походження)

зошити

реалізація інвалідам товарів
повсякденного вжитку та про-
дуктів харчування через тор-

говельні установи, створені для
цієї мети громадськими орга-
нізаціями інвалідів, одержують
пільговий торговий патент

торговельна діяльність на
території військових частин
і військових навчальних за-
кладів виключно товарами
військової атрибутики

та повсякденного вжитку
для військовослужбовців

При продажу періодичних видань друкованих засобів масової інформації за пільговим
торговим патентом дозволяється продаж таких видів супутньої продукції: ручки, олівці,
інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та
закріплювачі для малювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для
картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виго-

товлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів (незалежно від країни їх походження)

Діяльність, яка може здійснюватися з придбанням пільгового
торгового патенту
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Таблиця 10.3
Види і термін дії торгових патентів

утнетапдиВ яннавусотсазарефС їіднімреТ

тнетапйивогрот»йинйачивЗ«
�огротянненсйідзоварпан

ітсоньляід,ітсоньляідїоньлев
гулсопхивотубопяннаданз

ірефсвітсоньляід,юннелесан
,юотюлавюонмезоніілвігрот

гулсопяннаданзітсоньляід
усензібогоньларгірефсу

ялвігроТ віцясімхинраднелак21

юннелесанигулсопівотубоП віцясімхинраднелак21

хинтюлавхивоквітогнімбО
йетсонніц

віцясімхинраднелак63

сензібйиньларГ віцясімхинраднелак06

тнетапйивогьліП ялвігроТ віцясімхинраднелак21

тнетапйивонімретоктороK ялвігроТ вінд51од1діВ

Таблиця 10.4
Граничні розміри плати за торговельні патенти

юннавутнетапєагялдіпощ,ітсоньляіддиВ
азиталпрімзоР

нрг,тнетапйивогрот

їіротиретан)ьцясімаз(ьтсіньляіданьлевогроТ

віртнецхинсалбойвїиK.м 023–06

хинсалбомірк(яннавукдяропдіпогонсалботсім,ьлопотсавеС.м
віртнецхиннойарі)віртнец

061–03

віткнупхинелесанхишні 08од

їіднімретьсеваз,тнетапйивогьліп 52

ілвігротьнедйинжоказ,тнетапйиньлевогротйивокортсокторок 01

їіротиретан)ьцясімаз(гулсопхивотубопяннадаН

віртнецхинсалбойавєиK.м 023–06

хинсалбомірк(яннавукдяропдіпогонсалботсім,ялопотсавеС.м
віртнецхиннойарі)віртнец

061–03

віткнупхинелесанхишні 08од

]92[)ьцясімаз(имятсонніциминтюлавілвігротзїіцарепО 069

]92[)кіраз(усензібогоньларгірефсугулсопяннаданзїіцарепО

мешаргивмивонйамобамивошоргзітамотвайиньларг 0082

иктелурмецьлікзлітсйиньларг 000821

ялдвілотсмірк,онизакялдилотсіньлаіцепс(літсйиньларгйишні
)адряьліб

00069

)укжіродунжоказ(набьлегек 0004

)хинвитропсмірк(адряьлібялдлітс 0021

)ецсімобадивнежоказ(усензібогоньларгидивішні 0084
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Рис. 10.19. Порядок оплати вартості торгового патенту

Торго-
вельна
діяль-
ність

оплата здійснюється не пізніше ніж за один день
до початку здійснення торговельної діяльності

Порядок оплати вартості патенту

звичай-
ний

пільговий

коротко-
терміно-
вий одноразова плата у розмірі 25 гривень вноситься

за весь термін дії патенту

Під час придбання патенту вноситься одноразова
плата в розмірі вартості торгового патенту за
один місяць. На суму, сплачену під час придбан-
ня торгового патенту, зменшується розмір плати
за торговий патент, яка підлягає внесенню в
останній місяць його дії.
Суб'єкт підприємницької діяльності може зробити
попередню оплату вартості торгового патенту на
здійснення торговельної діяльності за весь термін
його дії або придбати патенти на здійснення тор-
говельної діяльності на наступні за поточним ро-
ки, але не більше ніж на три роки, сплативши пов-
ну вартість цих патентів під час їх одержання.
При цьому він звільняється від обов'язку довне-
сення плати за патент, якщо прийнятими після
сплати повної вартості торгових патентів на
наступні роки нормативно-правовими актами буде
збільшена вартість торгового патенту.
Поточна оплата провадиться щомісячно до 15
числа місяця, який передує звітному

Діяльність з надання
побутових послуг

Здійснення операцій
з торгівлі готівковими
валютними цінностями

Оплата вартості патенту здійснюється щоквар-
тально до 15 числа місяця, який передує звітному
кварталу.
Під час придбання торгового патенту вноситься
одноразова плата у розмірі вартості торгового па-
тенту: на здійснення операцій з торгівлі валютни-
ми цінностями – за один місяць; на здійснення
операцій з надання послуг у сфері грального біз-
несу – за три місяці. На цю суму зменшується
розмір плати за патент, яка підлягає внесенню
в останній квартал його дії.
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійсни-
ти попередню оплату вартості торгового патенту
за весь термін його дії. При цьому він звільняєть-
ся від додаткового внесення плати за патент
у разі, якщо прийнятими після цього актами
законодавства збільшується його вартість

Здійснення операцій з
надання послуг у сфері

грального бізнесу
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Рис. 10.20. Фактори, що враховуються органами місцевого
самоврядування при встановленні плати за патенти

Рис. 10.21. Ознаки побутових послуг в цілях патентування

Фактори, що враховуються органами місцевого самоврядування
при встановленні плати за патенти

здійснення
торговельної
діяльності

надання пла-
тних послуг
населенню

надання послуг
в сфері грального

бізнесу

торгівля готівко-
вими валютними

цінностями

асортиментний
перелік товарів

(вид послуг)

місцезнаходження
пункту продажу
товарів (надання
побутових послуг)

органи місцевого само-
врядування не мають
право встановлювати
інший розмір плати за
патенти, ніж регламен-

тований Законом

у разі розташування пунктів продажу товарів в курортних місцевостях
або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через

митний кордон, органи місцевого самоврядування можуть прийняти
рішення щодо збільшення плати за торговий патент, але не більше

320 гривень за календарний місяць

Ознаки побутових послуг в цілях патентування

послуги
надаються
на платній
основі

послуги спрямовані на
задоволення особистих
потреб замовника –
фізичної особи

форма оплати
послуг – за

готівкові кошти,
а також з вико-
ристанням інших
форм розрахун-
ків, включаючи
кредитні картки

перелік
послуг, які
відносяться
до побуто-
вих, визна-
чається
Кабінетом
Міністрів
України

цей перелік не може змінюватися
протягом бюджетного року
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Таблиця 10.5
Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають

патентуванню [82]

гулсопдиВ
ондігзгулсопудивдоK

інталП«моротакіфисалкз
»81981юннелесанигулсоп

коворіпард,ротш,вілхоч,вітнетяттишоП 33221,23221

мірк(ирутарапа�оедіват�оідуа,їонйізівелетоідартномеР
)ітсовецсімйікьсьлісухинавошатзор,вілідзордіпхинруткуртс

16131–10131

яннелвижвітнемелеанімаЗ йінтусдівдок

віборивхинрілевюяннелвотогиваттномеР 86431–64431

вібориволатемяннелвотогивітномеР 07431,96431,54431–10431

,)ритравк(алтижогоньлаудівидніовтцинвідубітномеР
віжараг,вікчонидубхиводас

,53271–10271,81171–10171
70371–0371

,вібосазхинтропснартяннавувогулсбоенчінхетаттномеР
манядаморгьтажеланощ

,50241–10241,60141–10141
30441–10441,31341–10341

�авеСівїиKтсімїіротиретаникьліт(игулсопікьсракуреП
)віртнецхинсалбо,ьлопотс

65281–10281

віксид�DC,тесакоедів,�оідуатакорП йінтусдівдок

вібосазхинтропснартотватакорП 90381–70381

йідопхитсичоруялдугядоатяннарбвогоньлісевтакорП 72381

відрабмолигулсоП 92681–10681

йіротаробалонікотофигулсопатигулсопотоФ 52191–10191

усипазоедів,�оідуаигулсоП йінтусдівдок

Рис. 10.22. Ознаки торгівлі готівковими валютними цінностями
в цілях патентування

Ознаки торгівлі готівковими валютними цінностями в цілях патентування

продаж
готівкової
іноземної
валюти

продаж інших готівкових платіжних
засобів, виражених в іноземній валюті

(у тому числі дорожніх, банківських
 та персональних чеків)

операції з дебе-
тування кредитних
(дебетових) карток

в обмін на:

іншу іноземну валютуінші готівкові платіжні засоби,
виражені у валюті України

валюту
України
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Рис. 10.23. Пункти обміну іноземної валюти, торгівля готівковими
валютними цінностями в яких підлягає патентуванню

До пунктів обміну іноземної валюти
відносяться:

обмінні пункти уповноважених банків

обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза
їх операційними залами

обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію
Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною

валютою

обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі
агентських угод з уповноваженими банками

Рис. 10.24. Ознаки грального бізнесу в цілях патентування

Гральний бізнес – це діяльність, пов'язана з влаштуванням:

казино
інших гральних
місць (домів) гральних

автоматів
з грошо-
вим або
майно-
вим ви-
грашем

проведенням ло-
терей (крім дер-
жавних) та рози-
грашів з видачею
грошових виграшів
у готівковій або
майновій формі

які повинні займати окремі приміщення
або будівлі та мати гральний зал для
відвідувачів (крім гральних автоматів

та більярдних столів)
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Рис. 10.25. Вимоги щодо використання торгового патенту

Торговий патент

має бути розміщений:

має бути відкритим та доступним для огляду

є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його
структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового

патенту цьому суб'єкту (крім пересувної торгівлі)

не може бути переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності
або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб'єкта

підприємницької діяльності

на фронтальній вітрині магазину,
а у разі її відсутності біля касового

апарату

на фронтальній вітрині малої
архітектурної форми

у пунктах обміну іноземної валюти
на табличці – для автомагазинів,
розвозок та інших видів пересувної
торговельної мережі, а також для
лотків, прилавків та інших видів
торгових точок, відкритих у
відведених для торговельної

діяльності місцях

у приміщеннях для надання послуг
у сфері грального бізнесу

та надання побутових послуг

Рис. 10.26. Відповідальність платників за порушення
в сфері патентування

Порушення в сфері патентування тягнуть за собою:

накладення спеціальних
штрафних санкцій

зупинення діяльності відповідних
суб'єктів підприємницької діяль-
ності до дня сплати цих штрафів,
а також до придбання торгового

патенту або оформлення
пільгового торгового патенту

штрафи підлягають сплаті порушником
у п'ятиденний термін відповідно

до законодавства
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Таблиця 10.6
Система штрафних санкцій за порушення вимог законодавства

про патентування

яннешуропдиВ їіцкнаС

енвопенобаиталпсвінімретяннешуроП
віжеталпхивогречяннесенв

ичюачюлкв(угробоговоктадопумусанянеП
)ітсонвяанхїазйіцкнасхинфартшумус

їовокілбохинчірвіктосдів021укнухарзорз
ьнеданинїаркУукнабогоньланоіцаНикватс
анобаугробоговоктадопогокатянненкинив
дівонжелаз,яннешагоп)инитсач(огойьнед
,юошьлібєковатсхикатничилевзакя,огот

яннечортсорпьнедйинраднелакйинжоказ
італпсогойу

оговогротяннатсирокивукдяропяннешуроП
яннещімзорогойодгомивінитсачвутнетап

ітсонпутсоді

утнетапоговогротітсотравірімзоруфартШ
ьцясімйинраднелакнидоаз

�нетапьтюагялдіпощ,йіцарепоянненсйідЗ
вітнетапхивогротяннажредозеб,юннавут �овогротітсотравірімзорумонйівдопуфартШ

�кє'бусітсоньляіднімретйинвопазутнетапог
минечанзаззіітсоньляідїокьцинмєирпдіпвіт

мяннешуроп

оговогротяннатсирокивукдяропяннешуроП
йішніанітсоньляідянненсйідз:утнетап
ібосойішніутнетапачадереп,їіротирет

зебвіравотїіцазілаеропйіцарепоянненсйідЗ
обаутнетапоговогротоговогьліпяннажредо

яннатсирокивогойукдяропмяннешуропз

ітсотравірімзорумонтаркитя'пуфартШ
утнетапоговогротоговогьліп

зебітсоньляідїоньлевогротянненсйідЗ
утнетапоговонімретокторокяннабдирп

ітсотравірімзорумонйівдопуфартШ
німретйинвопазутнетапоговонімретокторок

мяннешуропминечанзаззіітсоньляід
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10.4. Збір у Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб

Рис. 10.27. Класифікація зборів у Фонд  гарантування
вкладів фізичних осіб

Рис. 10.28. Загальні ознаки початкового збору у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб

Збори у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

початковий регулярний спеціальний

сплачується після отри-
мання банківської ліцензії

сплачується
 на постійній

основі

сплачується виключно
за окремим рішенням

адміністративної ради Фонду

Початковий збір у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб

протягом тридцяти календарних днів
з дня одержання банківської ліцензії
на здійснення банківської діяльності

Податкова
база

Термін перерахування

Вид податкової
ставки

адвалорна, 1%

Платники
збору

банки – учасники
Фонду

зареєстрований статутний
капітал банку

Об'єкт оподаткування

отримання ліцензії на здійснення
банківської діяльності

Джерело сплати

валові витрати

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця – гривня
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Рис. 10.29. Загальні ознаки регулярного збору у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб

Регулярний збір у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб

нарахування здійснюється двічі на рік за станом
на 31 грудня року, що передує поточному,

та 30 червня поточного року, сплата – щоквар-
тально рівними частками до 15 числа місяця,

наступного за звітним періодом

Податкова
база

Порядок нарахування і сплати

Вид податкової
ставки

адвалорна,
0,25%

Платники
збору

банки – учасники
та тимчасові

учасники Фонду

загальна сума вкладів,
включаючи нараховані

відсотки

Об'єкт оподаткування

здійснення банком
операцій щодо
залучення вкла-
дів фізичних осіб

Джерело
сплати

валові витрати

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця – гривня
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Рис. 10.30.  Загальні ознаки спеціального збору
у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Спеціальний збір у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб

якщо поточні доходи Фонду є
недостатніми для виконання ним у

повному обсязі своїх зобов'язань щодо
обслуговування та погашення

залучених кредитів, спрямованих
на відшкодування коштів вкладникам

банків – учасників (тимчасових
учасників) Фонду

Одиниця
оподаткування

Умови для запровадження

Внесення збору

у строки та згідно з
умовами, встанов-
леними адміністра-
тивною радою

Платники
збору

банки – учасники
Фонду

грошова одиниця –
гривня

Обмеження розміру збору

протягом року (в разі вичерпання
фінансових можливостей Фонду

для виконання покладених на нього
завдань), не повинен перевищувати

розміру щорічного регулярного
збору з банку – учасника

(тимчасового учасника) Фонду

Джерело
сплати

валові витрати

Рішення про
встановлення збору

приймає адміністративна
рада за погодженням з НБУ
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Рис. 10.31. Відповідальність банків – учасників (тимчасових учасників)
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рис. 10.32. Характеристика платників зборів у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб

Міри відповідальності банків – учасників (тимчасових учасників)
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

несвоєчасне або неповне пере-
рахування початкового, регуляр-
ного або спеціального зборів

пеня в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від розміру не перерахо-
ваної суми за кожний день простро-
чення; сплачується протягом місяця

порушення банком-учасником (тимчасо-
вим учасником) норм закону тягне за со-
бою застосування таких заходів впливу:

переведення
банків до кате-
горії тимчасових
учасників фонду

виключення банків
з числа учасників

(тимчасових
учасників) Фонду

Платники зборів

Банки – учасники Фонду Банки – тимчасові учасники Фонду

банки – юридичні особи,
які зареєстровані в Дер-
жавному реєстрі банків,
який ведеться НБУ, та

мають банківську ліцензію
на право здійснювати
банківську діяльність.

Участь у Фонді цих банків
є обов'язковою

учасником Фонду є банк,
який виконує встановлені
НБУ економічні норма-
тиви щодо достатності
капіталу і платоспромож-
ності та може виконувати
свої зобов'язання перед

вкладниками

банки – учасники Фонду, які не виконують
встановлених НБУ економічних нормативів щодо
достатності капіталу, платоспроможності та/або
яким за рішенням НБУ зупинено дію ліцензії на
здійснення банківської діяльності, переводяться

до категорії тимчасових учасників Фонду

після переведення до категорії тимчасових учасни-
ків Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залу-

чені до дня його переведення до цієї категорії,
зобов'язаний сплачувати збори до Фонду  до

повного виконання зобов'язань перед вкладниками

банк, переведений до категорії тимчасового
учасника фонду, не сплачує регулярний збір до

Фонду по вкладах, які залучені ним з дати
отримання повідомлення про переведення його

до категорії тимчасового учасника Фонду



364

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

11. ІНШІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ
ПОДАТКИ І ЗБОРИ

11.1. Податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів

Рис. 11.1. Загальні ознаки податку з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів

календарний
рік

Порядок
сплати

Податкова
базаПодатковий період Вид податкових

ставок

Специфічні,
прогресивні

Платники
податку

фізичні та юри-
дичні особи –
власники

транспортних
засобів

об'єм циліндрів,
потужність двигуна,
довжина водного

транспортного засобу

фізичними особами –
щорічно або один раз за два
роки; юридичними особами –

щоквартально рівними
частинами

Об'єкт
оподаткування

право власності на
трактори, автомобілі,
мотоцикли, яхти та
судна парусні, човни

і катери

Джерело сплати

валові витрати,
власні кошти

Одиниця
оподаткування

100 куб см. об'єму
циліндрів двигуна, 1 кВт
потужності двигуна,

100 см довжини
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Рис. 11.2. Платники податку з власників транспортних засобів

Рис. 11.3. Транспортні засоби, які є предметом оподаткування

Платники податку

іноземні
юридичні
особи

підприємства,
установи та
організації, які
є юридичними

особами

які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні транспортні засоби,

які є об'єктами оподаткування

громадяни
України, інозем-
ні громадяни та

особи без
громадянства

якщо право користування
транспортним засобом
передано фізичною осо-
бою за дорученням іншій
особі – ця особа, якщо це
передбачено в дорученні
на право користування

транспортним засобом, за
місцем реєстрації цього
транспортного засобу

Предмети оподаткування

трактори
колісні –
код 87.01

автомобілі

призначені для пере-
везення не менше
10 осіб, включаючи
водія,– код 87.02

вантажні – код 87.04

легкові – код 87.03
мотоцик-
ли (вклю-
чаючи
мопеди)
та вело-
сипеди з
установ-
леним
двигу-
ном –

код 87.11

спеціального призна-
чення, крім тих, що

використовуються для
перевезення пасажирів і
вантажів,– код 87.05

водні транспортні засоби

яхти та судна парусні
з допоміжним двигуном

або без нього –
код 89.03 91

човни моторні і катери –
код 89.03 92

інші човни – код 89.03 99
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Рис. 11.4.  Транспортні засоби, які не є предметом оподаткування

Не є предметами оподаткування

трактори на
гусеничному ходу –

код 87.01.30

транспортні засоби
вантажні, самохідні,
що використовують-
ся на заводах, скла-
дах, у портах та
аеропортах для
перевезення

вантажів на короткі
відстані,– код 87.09

мотоцикли (вклю-
чаючи мопеди) та
велосипеди з уста-
новленим двигуном
з об'ємом циліндра
двигуна до 50 см3 –

код 87.11.10

автомобілі спеціаль-
ного призначення

тільки швидкої допо-
моги та пожежні –

код 87.05

тільки яхти, судна
парусні і човни
спортивні – коди

89.03 91;
89.03 92;
89.03 99

машини і механіз-
ми для сільськогос-
подарських робіт –
коди 84.32; 84.33

Таблиця 11.1.
Ставки податку з власників транспортних засобів

ДЕЗНТаздоK яннавуктадоповіткє'босипО

кірануктадопакватС
вірднілицумє'бомс.бук001із(

ітсонжутоптВк1зі,анугивд
)инижводмс001обаанугивд

1 2 3

10.78
мірко(інсілокироткарТ

)03.10.78док–хинчинесуг
мс.бук001ізнрг5,2

20.78
яннезеверепялділібомотвА

ичюачюлкв,ківолоч01ешнемен
яідов

мс.бук001ізнрг6,3

–монугивдорткелезвілібомотвамірко(івокгелілібомотвА
анугивдвірднілицмомє'боз)0010930.78док

30.78

мс.бук0001од мс.бук001ізнрг3

мс.бук0051од1001дів мс.бук001ізнрг4

мс.бук0081од1051дів мс.бук001ізнрг5

мс.бук0052од1081дів мс.бук001ізнрг01

мс.бук0053од1052дів мс.бук001ізнрг02

ешьлібімс.бук1053дів мс.бук001ізнрг03

0010930.78 монугивдорткелезілібомотвА тВк1знрг5,0
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 11.1

Рис. 11.5. Порядок обчислення податку з власників транспортних засобів

Податок обчислюється юридичними особами

на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року

марки транспортних
засобів

об'єму циліндрів або потужності
двигуна кожного виду

виходячи з:

1 2 3

анугивдвірднілицмомє'бозінжатнавілібомотвА

40.78

мс.бук0028од мс.бук001ізнрг01

мс.бук00051од1028дів мс.бук001ізнрг51

икшьлібвазатмс.бук10051дів мс.бук001ізнрг02
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Рис. 11.6. Пільги з податку з власників транспортних засобів

Пільги щодо податку з власників транспортних засобів:

від сплати податку
звільняються повністю

особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-

строфи», статтях 4 – 11 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
статтях 6 і 8 Закону України «Про основні засади

соціального захисту ветеранів праці та інших грома-
дян похилого віку в Україні», а також інваліди неза-
лежно від групи інвалідності (у тому числі діти-

інваліди за поданням органів соціального захисту)

підприємства автомобільного транспорту загального
користування – щодо транспортних засобів,

зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в уста-
новленому законом порядку визначено тарифи
оплати проїзду в цих транспортних засобах

незалежно від форм власності

навчальні заклади, які повністю фінансуються
з бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів,

при умові використання їх за призначенням

щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з
об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 або одного

мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3 чи
одного човна моторного або катера (крім спортивного)

з довжиною корпусу до 7,5 м

сплачують 50%
розрахункової суми податку

особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону
України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», до їх відселення та протягом трьох
років після переселення із зони гарантованого
добровільного відселення чи зони посиленого

радіоекологічного контролю

сільськогоспо-
дарські підпри-
ємства-товаро-
виробники за
трактори ко-

лісні, автобуси
та спеціальні
автомобілі для
перевезення
людей з кіль-
кістю місць не
менше десяти

громадяни,
у власності
яких знахо-

дяться легкові
автомобілі (код
87 03), вироб-
лені в країнах
СНД і постав-
лені на облік в
Україні до 1990
року включно
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Таблиця 11.2.
Строки подання розрахунку та сплати податку з власників транспортних

засобів юридичними особами

Рис. 11. 7. Варіанти подання податкової звітності за податком з
власників транспортних засобів за наявності відокремлених підрозділів
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гомивз

УАПД

в 'ивзичядохи
]52[унокаЗгом

в ичядохи
УАПДгомивз

в 'ивзичядохи
]52[унокаЗгом

ибосоінчидирЮ
інтропснартаз(

ощ,ибосаз
анясьтядоханз

янчіс1анукілбо
)укорогонтівз

06могяторП
хинраднелак
тачопзвінд �

огонтівзук
укор

�ак06могяторП
,віндхинраднел

азхинпутсан
�нелакміннатсо

мендминрад
укорогонтівз

иминвірулатравкоЩ
алсич51одиманитсач

азєатсанощ,яцясім
молатравкминтівз

�ак01могяторП
,віндхинраднел

азхинпутсан
,мендміннатсо

минечабдереп
яннадопялд

укнухарзор

ибосоінчидирЮ
інтропснартаз(

інабдирп,ибосаз
огонтівзмогяторп

)укор

могяторП
ялсіпвінд01

їіцартсєер

конухарзоР
ясьтєадопен

азюєіцартсєердереП
италпсиманімрет

енощ,)ималатравк(
ичюаничоп,илипутсан

умокяу,улатравкз
яіцартсєеранедеворп
убосазогонтропснарт

вонатсвеН �
йинел

Розрахунок за
всіма транс-
портними
засобами

ДПІ за місце-
знаходженням

юридичні
особи

Юридична особа

Розрахунок за
транспортними за-
собами, що базу-
ються у визна-
ченому місці

ДПІ за місцем
базування

транспортних
засобів

Розрахунок за
всіма транс-
портними
засобами

Розрахунок за
транспортними за-
собами, що базу-
ються у визна-
ченому місці

ДПІ за місце-
знаходженням
юридичноі
особи

Варіанти подання звітності

1 2

Юридична особа Філія

ДПІ за місцем
базування

транспортних
засобів
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Рис. 11.8. Варіанти сплати податку з власників транспортних засобів

1.

àáî
2.

3. àáî

àáî
Філія

Податок на транспортні засоби,
що знаходяться за місце-

знаходженням юридичної особи

Податок на транспортні засоби,
що базуються у визначеному місці

ДПІ за місцезнаходженням
юридичної особи

ДПІ за місцем базування
транспортних засобів

Юридична особа

ДПІ за місцезнаходженням юридичної особи

Весь податок за всіма транспортними засобами

Юридична особа

Податок на транспортні засоби,
що знаходяться за місце-

знаходженням юридичної особи

Податок на транспортні засоби,
що базуються у визначеному місці

ДПІ за місцезнаходженням
юридичної особи

ДПІ за місцем базування
транспортних засобів

Юридична особа Філія

Податок на транспортні засоби,
що знаходяться за місцезнаходженням

юридичної особи

ДПІ за місцезнаходженням
юридичної особи

Податок на транспортні
засоби, що базуються
у визначеному місці

ДПІ за місцем базування
транспортних засобів

4.
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Рис. 11.9. Порядок сплати податку з власників транспортних засобів

Рис. 11.10. Порядок зарахування податку з власників транспортних засобів

фізичними особами

перед реєстрацією, пере-
реєстрацією транспортних
засобів, а також перед тех-
нічним оглядом транспорт-
них засобів щорічно або

один раз за два роки, але не
пізніше першого півріччя
року, в якому провjдиться

техогляд

юридичними особами

щоквартально рівними частинами
до 15 числа місяця, що настає

за звітним кварталом

за придбані про-
тягом року транс-
портні засоби

за транспортні за-
соби, зняті протя-
гом року з обліку

податок сплачується перед їх
реєстрацією по строках сплати

(кварталах), які не настали,
починаючи з кварталу, в якому

проведено реєстрацію
транспортного засобу

податок
не повер-
тається

якщо транспортні за-
соби придбано у дру-
гому півріччі, то пода-

ток сплачується
в половинному розмірі
встановленої суми

Податок сплачується

Податок з власників

наземних транс-
портних засобів

сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання
фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних

бюджетів та бюджету міста Севастополь

85 відсотків спрямовуються
на фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом
і утриманням автомобільних
доріг загального користу-
вання, а також сільських

доріг

15 відсотків – до бюджетів
місцевого самоврядування на
ремонт і утримання вулиць

в населених пунктах, що нале-
жать до комунальної власності
і суміщаються з автомобільни-
ми дорогами загального кори-
стування державного значення

водних транспортних
засобів

спрямовуєть-
ся до бюдже-
тів місцевого
самовряду-
вання (міс-
цевих бюд-

жетів)
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11.2. Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

Рис. 11.11. Загальні ознаки збору на розвиток виноградарства,
садівництва та хмелярства

Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

виручка від про-
дажу алкогольних

напоїв і пива

За формою
оподаткування

Об'єкт оподаткуванняПодаткова база
Вид податкових

ставок

адвалорна, 1% від
виручки

За способом
стягнення

окладний

операції з продажу
алкогольних напоїв і пива

непрямий податок

За суб'єктами
оподаткування

змішаний (підприємці
та юридичні особи)

Джерело сплати

виручка від реалізації

Податковий
період

календарний місяць



373

11. ІНШІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Рис. 11.12. Специфічні ознаки збору

Рис. 11.13. Платники збору

Рис. 11.14. Суб’єкти підприємницької діяльності,
які не є платниками збору

Суб'єкти оподаткування

Фізичні особи – суб'єкти
підприємницької діяльності

Юридичні
особи

які реалізують у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво

Не є
платниками

збору

Виробники алкогольних напоїв та пива, за винятком випадків
реалізації їх через фірмові магазини

Посередники, що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв
та пива на умовах договорів доручення та комісії

Специфічні ознаки збору на розвиток виноградарства, садівництва
та хмелярства

Має тимчасовий характер
(введений до 2010 року)

Поєднує в собі ознаки ПДВ (нара-
ховується за кожною операцією
з реалізації алкогольних напоїв
та пива, за деякими винятками)
та акцизного збору (вибірковість
оподаткування – він справляється
стосовно окремих товарних груп,

які визначені як підакцизні)

Має чітко виражений цільовий харак-
тер – кошти від його надходження

повинні використовуватися виключно
на розвиток виноградарства,
садівництва та хмелярства

Являє собою оборотний
податок з вираженим

кумулятивним ефектом та
відсутністю податкового

кредиту
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Рис. 11.15. Напої, що підпадають під визначення алкогольних

Рис. 11.16. Особливості визначення бази оподаткування

продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або
виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад

1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої
системи опису та кодування товарів під кодами 22.04, 22.05, 22.06, 22.08

Алкогольні напої

2204 – вина виноградні натуральні, включаючи кріплені; сусло виноградне

2208 – спирт етиловий неденатурований, міцністю менш 80%;
міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої; складені спиртові
напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв

2205 – вермути та інші виноградні вина з додаванням рослинних
чи ароматичних екстрактів

2206 – інші напої зброджені  (сидр яблучний, сидр грушевий (перру),
напій медовий)

Особливості
визначення бази
оподаткування

В базу оподаткування включається виручка, одержана
на кожному етапі реалізації

Реалізація повинна здійснюватися в оптово-роздрібній
торговельній мережі та у мережі громадського

харчування

В базу оподаткування включається тільки та виручка,
що включається в суму торговельного обороту

Момент збільшення податкових зобов'язань відповідає
моменту останньої з подій: відвантаження або оплати
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Рис. 11.17. Розподіл сум збору

Рис. 11.18. Вимоги до подання податкової звітності

Розподіл сум збору

30% нарахованих сум збору
залишаються на спеці-

альних рахунках управлінь
Державного казначейства
України в Автономній
Республіці Крим та

в областях

Розпорядником цих коштів
є органи виконавчої влади
Автономної Республіки Крим
та органи виконавчої влади
в областях, які здійснюють
державну політику у сфері

виноградарства,
садівництва і хмелярства

Розпорядником цих коштів є центральний
орган виконавчої влади, який здійснює

державну політику у сфері виноградарства,
садівництва і хмелярства

70% нарахованих сум збору
перераховуються на спеціальний рахунок

Державного казначейства України

20% – на
розвиток

садівництва

70% – на
розвиток

виноградар-
ства

10% – на
розвиток

хмелярства

Вимоги до
подання

податкової
звітності

Звіт подається щомісячно протягом 20 календарних днів
по закінченні звітного (податкового) місяця

Чинним законодавством передбачена можливість
відправлення звіту поштою

У випадку, коли протягом звітного місяця виручка від
реалізації алкогольних напоїв і пива в оптово-роздрібній

торговій мережі відсутня – платник має право
не подавати звіт
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11.3. Збір за проведення гастрольних заходів

Рис. 11.19. Загальна характеристика збору за проведення
гастрольних заходів

Збір за проведення гастрольних заходів

виручка від реа-
лізації квитків на
гастрольний захід

Строк
 сплати

Об'єкт оподаткуванняПодаткова база
Вид податкових

ставок

адвалорна, 3 % від
бази оподаткування

Строк подання
розрахунку

протягом десяти
календарних
днів після дати
проведення
гастрольного

заходу

організація гастрольних
заходів, крім благодійних

протягом двадцяти
календарних днів,

наступних за
датою проведення

гастрольного
заходу

Суб'єкти оподаткування

суб'єкти господарювання,
що займаються організацією
гастрольних заходів (крім
благодійних) на території
України і статутними доку-
ментами яких передбачено

таку діяльність

Джерело сплати

валові
витрати

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця  –
гривня
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Рис. 11.20. Ознаки благодійних гастрольних заходів

Рис. 11.21.  Розподіл та напрямки використання коштів, що надходять
від збору за проведення гастрольних заходів

Благодійні гастрольні заходи

гастрольні заходи, весь дохід від
яких, за винятком доходів, за ра-
хунок яких покриваються витрати,
пов'язані виключно з організацією
та проведенням гастрольного
заходу, спрямовується на

благодійництво згідно із законом

добровільні безкорисливі
видовищні заходи закладів,

підприємств, організацій культури,
творчих колективів, окремих

виконавців, що не передбачають
одержання доходу їх організа-

торами та гастролерами, за винят-
ком доходів, за рахунок яких

покриваються витрати, пов'язані
виключно з організацією та

проведенням гастрольного заходу
Перелік та граничні обсяги таких
витрат визначаються Кабінетом

Міністрів України

Суми збору

перераховуються на спеціальний
рахунок Державного казначейства
України і використовуються на
підтримку гастрольних заходів
вітчизняних гастролерів на
загальнодержавному рівні.
Розпорядником цих коштів є

центральний орган виконавчої влади,
який здійснює державну політику

у сфері культури і мистецтв

залишаються на спеціальних рахунках
управлінь Державного казначейства
в Автономній Республіці Крим та
в областях і використовуються
на підтримку гастрольних заходів

у зазначених регіонах. Розпорядником
цих коштів є органи виконавчої влади

Автономної Республіки Крим та
органи виконавчої влади в областях,
які здійснюють державну політику

у сфері культури і мистецтв

30 процентів 70 процентів
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11.4. Збори на обов’язкове державне
пенсійне страхування

Внески, що вносяться
в твердих сумах

продажу
ювелірних
виробів

відчуження легкових
автомобілів

з послуг
стільникового
рухомого
зв'язку

Внески,
що нара-
ховуються
на виплати
з оплати
праці

Внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування

Платежі в Пенсійний фонд України

фіксований
внесок

купівлі-
продажу
валют

купівлі-
продажу

нерухомого
майна

Збори на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування з
окремих господарських операцій:

Внески, що
утримують-
ся з доходів
фізичних
осіб робо-
тодавцями

мінімальний
внесок

входять в систему оподаткування не є податковими платежами

Рис. 11.22.  Структура обов’язкових платежів
у Пенсійний фонд України
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Рис. 11.23. Загальні ознаки збору на загальнообов’язкове пенсійне
страхування з операцій купівлі'продажу валют

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
з операцій купівлі-продажу валют

квартал

уповноважені
банки

Об'єкт оподаткування

Звітний період Ставка збору

адвалорна, 1,5%

Платники збору

юридичні та
фізичні особи

операції з купівлі-
продажу валют

Податкові агентиПодаткова база

суми операції з купівлі-продажу
безготівкової валюти

Джерело сплати

валові витрати

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня
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Рис. 11.24. Порядок перерахування сум зборів
уповноваженими банками

разом із заявками на купівлю іноземної валюти

клієн-
тами

Платіжні доручення щодо перерахування сум збору на рахунки органів
Пенсійного фонду подаються

із суми, витра-
ченої на купів-
лю валюти для
власних потреб

уповноваженими
банками

не пізніше того операційного дня,
коли така сума збору досягне

50 гривень

якщо протягом операційного дня
банку сума збору, що обліковується,

менше ніж 50 гривень

перераховують суми сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування на рахунки органів Пенсійного фонду в такому порядку

протягом наступного
операційного дня

якщо протягом операційного дня
банку сума збору, що

обліковується, дорівнює або
перевищує 50 гривень

Уповноважені банки

щоденно ведуть облік сум збору на
обов'язкове державне пенсійне

страхування на аналітичних рахунках

організаціями, які
здійснюють опе-
рації  за агентсь-
кими угодами
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Рис. 11.25. Загальні ознаки збору на загальнообов’язкове пенсійне
страхування з операцій з продажу ювелірних виробів

Рис. 11.26. Складові об’єкта для нарахування збору з операцій
з продажу ювелірних виробів

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
з операцій з продажу ювелірних виробів

квартал

підприємства і організації
та фізичні особи – СПД

Об'єкт оподаткування

Звітний період Ставка збору

адвалорна, 5%

операції з продажу
ювелірних виробів

Платники Податкова база

вартість реалізованих
ювелірних виробів

Джерело сплати

виручка від реалізації

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня

Об'єкт оподаткування

операції з продажу ювелірних виробів із:

золотаплатини дорогоцінного каміння

крім обручок
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не пізніше того робочого дня, коли така
сума збору досягне 50 гривень

якщо протягом робочого дня сума
збору, що обліковується,
менше ніж 50 гривень

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу
ювелірних виробів із золота платини і дорогоцінного каміння сплачується

в такому порядку

протягом наступного
операційного дня

якщо протягом робочого дня
сума збору, що обліковується,

дорівнює або перевищує
50 гривень

Рис. 11.27. Порядок сплати збору продавцями ювелірних виробів

Рис. 11.28. Порядок обліку сум збору з операцій
з продажу ювелірних виробів

Платники збору

в касовому чеку, що вида-
ється покупцеві, включають
суму збору на обов'язкове
державне пенсійне стра-
хування до загального

податку, що сплачується під
час купівлі товару

ведуть окремий
облік продажу
ювелірних виро-
бів із золота,
платини і доро-

гоцінного
каміння

ведуть бухгалтерський
облік суми збору шляхом
відокремлення від суми
загального податку, яка
відповідає збору на

обов'язкове державне
пенсійне страхування
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Рис. 11.29. Загальні ознаки збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з операцій відчуження легкових автомобілів

Рис. 11.30. Варіанти надбання права власності на легкові автомобілі, за
якими сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
з операцій відчуження легкових автомобілів

квартал

юридичні та фізичні особи, які набувають
права власності на легкові автомобілі

Об'єкт оподаткування

Звітний період Ставка збору

адвалорна, 3%

операції з відчуження
легкових автомобілів

Платники

Податкова база

вартість легкового
автомобіля

Джерело сплати

валові витрати,
власні кошти

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують підприємства,
установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які

набувають права власності на легкові автомобілі шляхом:

купівлі, в т. ч. у виробників або
торговельних організацій

дарування (безоплатної
передачі)

міни

з інших підстав, передбачених законодавством

успадкування (крім
успадкування за законом)
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Рис. 11.32.  Порядок сплати пенсійного збору
з операцій відчуження легкових автомобілів

Рис. 11.31.  Підстави для визначення вартості легкових автомобілів
для цілей нарахування пенсійного збору

Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до

договорів
купівлі-продажу

довідок органів митної
служби

договорів міни

довідок-рахунків
торговельних організацій

актів експертної оцінки вартості
автомобіля

інших документів, що підтверджують
цю вартість

Нарахування збору здійснюється органами
державтоінспекції  при реєстрації автомобіля

Збір сплачується платниками цього збору через установи банків
на рахунки місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації

легкового автомобіля

Органи державтоінспекції здійснюють
реєстрацію легкових автомобілів лише

за умови сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування

що підтверджується
документом

про сплату збору
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Рис. 11.33. Загальні ознаки збору на загальнообов’язкове пенсійне
страхування з операцій купівлі'продажу нерухомого майна

Рис. 11.34. Визначення нерухомого майна в цілях справляння
пенсійного збору

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

квартал

підприємства, установи та організації неза-
лежно від форм власності та фізичні особи

Податкова база

Звітний період Ставка збору

адвалорна, 1%

вартість нерухомого майна,
зазначена в договорі

купівлі-продажу

Платники

Об'єкт оподаткування

операції з купівлі
нерухомого майна

Джерело сплати

валові витрати,
власні кошти

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня

Нерухоме майно

жилий будинок або
його частина

квартира

садовий будинок

дача

інша постійно
розташована будівлягараж

інший об'єкт, що під-
падає під визначення
першої групи основних
фондів згідно із Зако-
ном України «Про опо-
даткування прибутку-
підприємств» [16]
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Рис. 11.35.  Пільги зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з операцій купівлі'продажу нерухомого майна

Збір не сплачується

державними підприєм-
ствами, установами
і організаціями, що

придбавають нерухоме
майно за рахунок
бюджетних коштів

установами та організаціями іноземних
держав, що користуються імунітетами
і привілеями згідно із законами та між-
народними договорами України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України

громадянами, які придба-
вають житло і перебувають

у черзі на одержання житла або
придбавають житло вперше

сільськогосподарськими товаровиробниками, які сплачують фіксований
сільськогосподарський податок відповідно до Закону України «Про фіксований
сільськогосподарський податок» [18] і згідно із загальним класифікатором

галузей народного господарства (ЗКГНГ) мають код:

сільськогосподарське підприємство,
включаючи селянське (фермерське)
господарство,– 21000 – 21260; 22300

рибне господар-
ство, риболовець-

кий колгосп –
21271 – 21273

цукровий
завод (ком-

бінат) – 18111

у випадку, коли право власності
на житло отримане фізичною особою

в результаті його приватизації
відповідно до Закону України

«Про приватизацію державного
житлового фонду»

фізичними особами

юридичними особами
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Рис. 11.36. Загальні ознаки збору на загальнообов’язкове пенсійне
страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
з послуг стільникового рухомого зв'язку

квартал

підприємства, установи та
організації, фізичні особи, які
користуються послугами

стільникового рухомого зв'язку,
а також оператори цього
зв'язку, які надають свої
послуги безоплатно

Об'єкт оподаткування

Звітний період Ставка збору

адвалорна, 6%

послуги стільникового рухомого зв'язку –
послуги з передачі мережею зв'язку

загального користування голосу, сигналів,
звуків, зображень, друкованих чи письмових
матеріалів або символів, призначених для
конкретного абонента, у разі, коли для їх
прийому або передачі використовується

обладнання радіозв'язку

Платники

Податкова база

вартість послуг стільни-
кового рухомого зв'язку

Джерело сплати

включається в ціну
послуги

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця –
гривня
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Рис. 11.37. Особливості визначення бази для нарахування збору
з послуг стільникового рухомого зв’язку

Рис. 11.38.  Пільги щодо платників збору

вартість
послуг,

визначена за
звичайними
розцінками
(тарифами)

такого
оператора

вартість вхід-
них та вихід-
них телефон-
них дзвінків

роумінг – послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість
абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої
заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого

як у межах України, так і за її межами

Вартість послуг стільникового рухомого зв'язку

сплачена споживачами цих послуг
оператору, що їх надає, включає

безоплатне
надання
послуг

оператором

абонентську
плату

суму страхо-
вого завдат-
ку, авансу

вартість інших
спеціальних
послуг, зазна-
чених у рахунку
на оплату по-
слуг стільнико-
вого рухомого

зв'язку

плату (надбавку) за роумінг

вартість прода-
жу магнітних

карт, мікросхем
або чипів

у разі коли особа
надає засоби,
споруди або

мережу зв'язку в
оренду (лізинг) або
передає ці об'єкти
в інші види кори-
стування іншій

особі, яка виконує
функції оператора
щодо третіх осіб

вартість послуг, які надаються такою
другою особою таким третім особам

Не є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
з послуг рухомого мобільного зв'язку

річкові, морські, повітряні,
космічні транспортні засоби

що мають стаціонарно вбудоване
обладнання радіозв'язку, радіонавігації
та радіоастрономії, яке не може бути

відокремлено від таких засобів без втра-
ти його технологічних або експлуатацій-

них якостей чи характеристик

засоби наземного техноло-
гічного транспорту
(у тому числі таксі)
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Рис. 11.39. Операції, які не є об’єктом для нарахування збору
з послуг стільникового рухомого зв’язку

Рис. 11.40. Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку

транслювання програм
радіо- та телевізійними

станціями

передавання або прийом інформації за
допомогою радіозв'язку мережами

відомчого чи технологічного зв'язку, що не
мають автоматичної комутації з мережею

зв'язку загального користування

Не є об'єктом збору з послуг стільникового рухомого зв'язку

користування радіотелефонами та
радіоподовжувачами, підключеними
до номерів квартирних телефонів

суми, які сплачуються одним опе-
ратором у компенсацію вартості

послуг з роумінгу (покриття
від'ємного сальдо взаємороз-
рахунків з роумінгу) іншому

оператору, що надав такі послуги

Документом, що підтверджує сплату збору з послуг стільникового рухомого
зв'язку, є платіжне доручення оператора про перерахування сум збору на

рахунок відповідного органу Пенсійного фонду з відміткою обслуговуючого банку
про проведення відповідної банківської операції

не пізніше того робочого дня, коли
така сума збору досягне 50 гривень

якщо протягом робочого дня сума
збору, що обліковується, менше ніж

50 гривень

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг
стільникового рухомого зв'язку сплачується платниками збору оператору

одночасно з оплатою ними зазначених послуг

протягом наступного
операційного дня

якщо протягом робочого дня сума
збору, що обліковується, дорівнює

або перевищує 50 гривень

Оператори стільникового рухомого зв'язку перераховують збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування в такому порядку:
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12. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Рис. 12.1. Загальна характеристика податку з реклами

Податок з реклами

вартість усіх видів
оголошень і пові-
домлень, які пере-
дають інформацію з
комерційною метою

Джерело сплати

Об'єкт оподаткуванняПодаткова база

Порядок сплати

валові витрати,
власні кошти
фізичної особи

вартість послуг
за встановлення та
розміщення реклами

під час оплати послуг
за встановлення та
розміщення реклами

Платники

юридичні та фізичні
особи, що замовляють

встановлення та
розміщення реклами

на тривалий час

не більше, ніж
0,5 відсотка

одноразова реклама

не більше, ніж
0,1 відсотка

Податкові ставки

адвалорні
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Рис. 12.2. Види рекламних оголошень і повідомлень, за встановлення
і розміщення яких справляється податок з реклами

Рис. 12.3. Загальна характеристика комунального податку

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень,
які передають інформацію з комерційною метою:

за допомогою місце розміщення

преси

засобів масової
інформації

в інших
місцяхтранспорті

будинкахмайданах

магістраляхна вулицях

рекламних
щитів

афіш

телебачення

інших технічних
засобів

плакатівмайна та одягу

Платники
податку

не є платниками податку
бюджетні установи, ор-
ганізації, планово-дота-
ційні та сільськогос-

подарські підприємства

річний фонд оплати праці,
обчислений виходячи

з розміру НМДГ

юридичні особи

Об'єкт оподаткування

наявність робітників, які
знаходяться у трудових

відносинах
з підприємством

База
оподаткування

Пільги

Комунальний податок

Податкова
ставка

Податковий
період

адвалерна, граничний рівень –
10 відсотків від бази

оподаткування

Декретом [36]
не встанов-

лений
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Рис. 12.4. Алгоритм розрахунку комунального податку

Рис. 12.5. Загальна характеристика збору за парковку автотранспорту

Річна сума податкових зобов'язань

Річний фонд оплати праці одного
робітника, (виходячи з НМДГ)

Ставка податку (не повинна
перевищувати 10 відсотків)

Середньооблікова численність
(методика її розрахунку

встановлюється органами
місцевого самоврядування)

=

Х

Х

Збір за парковку автотранспорту

загальний час
парковки автомобіля

Джерело сплати

Об'єкт оподат-
кування

Податкова база Податкові ставки

специфічні

Одиниця
оподаткування

валові витрати
(крім легкових
автомобілів)

припаркування
автомобілів

Платники збору

юридичні особи та
громадяни, які

паркують автомобілі

парковка
у відведених місцях

1 відсоток НМДГ за годину
парковки

парковка в спеціально
обладнаних місцях

3 відсотки НМДГ за годину
парковки

година парковки
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Рис. 12.6. Загальна характеристика збору
за видачу ордера на квартиру

Збір за видачу ордера
на квартиру

через установи
банків до одержання

ордера

Призначення

Об'єкт оподаткуванняПорядок
сплати

Граничний розмір
податкової ставки

квитанція, видана
установою банку

Облік надходжень
збору

за послуги, пов'язані
з видачею документа,

що дає право на
заселення квартири

отримання ордеру
на квартиру

здійснюється
органами з обліку
та розподілу житла

Платники збору

фізичні особи, хоча
Декретом [36] платники

не визначені

Джерело сплати

власні кошти

Документ
про сплату

30 відсотків НМДГ
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Рис.12.7. Загальна характеристика  збору з власників собак

Збір з власників собак

через органи
житлово-комуналь-
ного господарства

Пільги

Об'єкт оподаткуванняПорядок
сплати

Граничний розмір
податкової ставки

календарний рік

Платники збору

не є платниками
збору власники
службових собак

наявність собак
у власності громадян

громадяни – власники
собак які проживають
у будинках державного
і громадського житлового
фонду та приватизованих

квартир

Податкова база

кількість собак,
що знаходяться

у власності платника

Джерело сплати

власні кошти громадян

Податковий період

10 відсотків НМДГ
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Рис. 12.8. Загальна характеристика курортного збору

Курортний збір

специфічна

Джерело сплати

Об'єкт оподаткуванняВид ставки
збору

стягується з платників за
місцем їх тимчасового

проживання

Граничний розмір
податкової ставки

власні кошти
фізичної особи

перебування
громадян в курортній

місцевості

10 відсотків
НДМГ

Платники збору

громадяни,
які прибувають

у курортну місцевість

Термін сплати

не пізніш як у триденний
термін від дня прибуття
в курортну місцевість

Місце сплати
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Рис. 12.9. Система пільг з курортного збору

Від сплати курортного збору звільняються

особи, які прибули за
путівками та курсовками
в санаторії, будинки

відпочинку, пансіонати,
включаючи містечка
та бази відпочинку
(крім території ВЕЗ

«Курортополіс
Трускавець»)

учасники ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

воїни-інтерна-
ціоналісти

учасники Великої
Вітчизняної війни

інваліди та особи,
що їх супрово-

джують

діти віком
до 16 років

чоловіки віком
60 років і старші,

жінки віком
55 років і старші

особи, які прибули за
плановими туристичними
маршрутами туристично-
екскурсійних установ

і організацій, а також які
здійснюють подорож за
маршрутними книжками

особи, які при-
були в курортну
місцевість у служ-
бове відрядження,

на навчання,
постійне місце
проживання,
до батьків та

близьких родичів
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Рис. 12.10. Загальна характеристика зборів,
що справляються на іподромах

Збори, що справляються на іподромах

Збір за участь у
бігах на іподромі Збір за виграш на бігах

Збір з осіб, які беруть
участь у грі на

тоталізаторі на іподромі

Платники – юридичні
особи та громадяни,
які виставляють своїх
коней на змагання

комерційного
характеру іподромі

Граничний розмір
за кожного коня –
не більше трьох

НМДГ

Стягується
адміністрацією

іподромів до початку
змагань

Платники – особи, які
виграли в грі на

тоталізаторі на іподромі

Граничний розмір –
не більше 6 відсотків
від суми виграшу

Стягується
адміністрацією
іподромів під час
видачі їм виграшу

Платники – особи, які
беруть участь у грі на
тоталізаторі на іподромі

Граничний розмір –
не більше 5 відсотків від
суми плати, визначеної

за участь у грі

Справляється
адміністрацією іподромів
з учасника гри під час
придбання ним квитка

на участь у грі
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Рис. 12.11. Загальна характеристика збору за право
на використання місцевої символіки

Рис. 12.12. Загальна характеристика збору
на проведення кіно'і телезйомок

Збір за право на використання місцевої символіки

Об'єкт для нараху-
вання збору

База для нараху-
вання збору

Граничний розмір
податкової ставки

0,1 відсотка
бази

оподаткування

Об'єкти місцевої
символіки

використання
місцевої символіки

в продукції,
роботах, послугах

не встанов-
лена

герб міста або іншого
населеного пункту, назва чи
зображення архітектурних,

історичних пам'яток

Платники збору

юридичні особи і гро-
мадяни, які вико-

ристовують місцеву
символіку з комер-
ційною метою

з громадян-
підприємців

вартість виробленої про-
дукції, виконаних робіт,

наданих послуг з викорис-
танням місцевої символіки

з юридичних
осіб

п'ять НМДГ

з юридичних
осіб

з громадян-
підприємців

Збір за право на проведення кіно-і телезйомок

Об'єкт для нарахування
збору

Граничний розмір
ставки збору

не повинен
перевищувати

фактичних витрат
на проведення цих

заходів

Проведення зйомок, що
потребують від місцевих

органів державної
виконавчої влади
додаткових заходів

Платники збору

комерційні кіно-
і телеорганізації,

включаючи організації
з іноземними інве-

стиціями та зарубіжні
організації
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Рис. 12.13. Загальна характеристика збору за право на проведення
місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

База для нарахування
збору

участь у про-
веденні аук-
ціонів, кон-
курсного роз-
продажу
і лотерей

не повинен перевищувати 0,1 відсотка
вартості заявлених до місцевих

аукціонів, конкурсного розпродажу
товарів або від суми, на яку

випускається лотерея

вартість заявлених до
місцевих аукціонів, конкурс-
ного розпродажу товарів

виходячи з їх початкової ціни
або суми, на яку випускається

лотерея

Платники збору

юридичні особи і гро-
мадяни, які мають

дозвіл на проведення
аукціонів, конкурсного
розпродажу і лотерей

Граничний розмір збору

Об'єкт для
нарахування збору

Збір за право на проведення місцевих
аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Порядок сплати збору

стягується
за три дні до
їх прове-
дення

на проведення міс-
цевих аукціонів і кон-
курсного розпродажу

на про-
ведення
лотерей

стягується під час
одержання
дозволу на

випуск лотереї

Граничний розмір збору з кожного
учасника аукціону не повинен
перевищувати трьох НМДГ
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Рис. 12.14. Загальна характеристика збору за видачу дозволу
на розміщення об’єкта торгівлі

Рис. 12.15. Фактори, що впливають на розмір збору за видачу дозволу
на розміщення об’єкта торгівлі

Розмір збору залежить від:

площі торгового місця

територіального розміщення торгового місця

виду продукції

Збір за видачу дозволу на розміщення
об'єктів торгівлі

один день торгівлі – для тих
об'єктів торгівлі, що

розміщуються тимчасово

Джерело
сплати

Об'єкт
оподаткування

Одиниця
оподаткування

Податковий період

валові
витрати, доходи
фізичної особи

Постійне або тимчасове
розміщення об'єктів
торгівлі у спеціально
відведених для цього

місцях

Декретом [36]
не встанов-

лений

Платники
збору

юридичні особи і громадяни,
які реалізують сільсько-

господарську, промислову
продукцію та інші товари

постійна торгівля

не більше, ніж
20 НМДГ за один дозвіл

одноразова торгівля

не більше, ніж
одна МЗП в день

Ставки
збору

специ-
фічні
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Рис. 12.16. Загальна характеристика ринкового збору

Рис. 12.17. Критерії диференціації ринкового збору  за Декретом [36]

Розмір ринкового збору встановлюється
залежно від:

виду ринку територіального розміщення ринку

виду продукції (товару)

Ринковий збір

один день торгівлі
з використанням одного

торгового місця

Джерело
сплати

Об'єкт
оподаткування

Одиниця
оподаткування

Податковий період

валові
витрати, доходи
фізичної особи

займання місця для торгівлі на
ринках усіх форм власності, в т.ч.
у павільйонах, на критих та від-
критих столах, майданчиках,

з автомобілів, візків, мотоциклів,
ручних візків тощо

кален-
дар-
ний

місяць

Платники
збору

юридичні особи усіх форм
власності, їх філіали, відді-
лення, представництва та

інші відокремлені підрозділи,
а також фізичні особи

для юридичних осіб

від 0,2 до 2 НМДГ за одне
торгове місце за день

торгівлі

для фізичних осіб

від 0,05 до 0,15 НМДГ
за одне торгове місце

за день торгівлі

Ставки
збору

специ-
фічні
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Рис. 12.18. Пільги зі сплати ринкового збору

Рис. 12.19. Штрафні санкції у зв’язку з порушенням порядку сплати
ринкового збору

Не справляється ринковий збір з:

побутового
обслуговування

громадського
харчування

тор-
гівлі

підприємств

власних торговельно-
закупівельних підрозділів

ринку

незалежно від
займаного місця

які розташовані у стаціонарних приміщеннях
(магазинах, кіосках, палатках) на території ринку

Штрафні санкції, що накладаються у зв'язку з порушенням
порядку сплати  ринкового збору

У разі виявлення на ринку під час про-
ведення контрольної перевірки праців-
никами органів державної податкової
служби торгівців без касових чеків, що
засвідчують сплату ринкового збору

Штраф у сумі, еквіва-
лентній п'яти розмірам

ринкового збору

Штраф
у розмірі
10 НМДГ

У разі виявлення у торговців
неналежним чином оформ-

лених з вини адміністрації ринку
касових чеків

штраф у сумі, еквівалентній
20 НМДГ за кожний випадок

Стягується з торговців Стягується з адміністрації ринків
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Рис. 12.20.  Повноваження органів місцевого самоврядування
в галузі визначення місцевих податків і зборів

Рис. 12.21.  Джерела сплати місцевих податків і зборів юридичними
особами відповідно до Декрету [36]

Органи місцевого самоврядування:

самостійно встановлюють і
визначають порядок сплати
місцевих податків і зборів

відповідно
до переліку

в межах установ-
лених граничних
розмірів ставок

в межах своєї компетенції
мають право

вводити
пільгові
податкові
ставки

звільняти від
сплати певні
категорії
платників

повністю відміняти
окремі місцеві податки

і збори

надавати відстрочки
у сплаті місцевих
податків та зборів

Джерела сплати місцевих податків і зборів юридичними особами
відповідно до Декрету [36]

за рахунок доходу (прибутку),
що залишається в їх розпорядженні,

але не більше 10 відсотків
оподаткованого доходу (прибутку)

відносяться
на собівартість

продукції (робіт, послуг)

Ринковий
збір

Збір за
парковку
авто-
транс-
порту

Збір за участь
у бігах на
іподромі

Збір за право на
проведення кіно-
і телезйомок

Збір за право
на проведення
місцевих аукціо-
нів, конкурсного
розпродажу
і лотерей

Комунальний
податок

Збір за видачу
дозволу на розміщен-
ня об'єктів торгівлі

Податок
з реклами

Збір за
право на

використан-
ня місцевої
символіки
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ÂÄ âàëîâèé äîõîä
ÂÂ âàëîâ³ âèòðàòè
ÂÍÇ âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
ÄÊÐÑ Äåðæàâíà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíà ñëóæáà
ÄÏ² Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ
ÄÏÀ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ÄÏÀÓ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óêðà¿íè
ÄÏÑ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà
ÃÑ Ãàðìîí³çîâàíà ñèñòåìà îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â
ÏÌÌ ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè
²Ñ² ³íñòèòóò ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ
ÊÌÓ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ÊÑ êîìï’þòåðíà ñèñòåìà
ÊÎÐÎ êíèãà îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é
ÌÇÏ ì³í³ìàëüíà çàðàá³òíà ïëàòà
ÌÍÌÀ ìàëîö³ííèé íåîáîðîòíèé ìàòåð³àëüíèé àêòèâ
ÏÄÔÎ ïîäàòîê ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á
ÏÊ ïîäàòêîâèé êðåäèò
ÍÊÐÅ Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ðåãóëþâàííÿ

åëåêòðîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè
ÍÌÄÃ íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí
ÏÇ ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ
ÎÇ îñíîâí³ çàñîáè
ÎÔ îñíîâí³ ôîíäè
ÐÐÎ ðåºñòðàòîð ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é
ÑÏÄ ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÏÔÓ Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè
ÓÊÒ ÇÝÄ Óêðà¿íñüêà êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â

çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÔÎÏ ôîíä îïëàòè ïðàö³
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