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ВСТУП

Ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè,
çàïî÷àòêóâàííÿ ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ äî 1991 ðîêó, éäå øâèäêèìè òåìïàìè.
Äèíàì³÷í³ñòü óêðà¿íñüêîãî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà îáóìîâëåíà,
ç îäíîãî áîêó, äèíàì³êîþ ðèíêîâèõ ïåðåòâîðåíü â êðà¿í³ ³ íåîá-
õ³äí³ñòþ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îïîäàòêóâàííÿ ÿê âàæëèâî¿
ñêëàäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, à ç ³íøîãî, – â³äñóòí³ñòþ
íåîáõ³äíîãî â³ò÷èçíÿíîãî äîñâ³äó ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ
òà íåìîæëèâ³ñòþ àâòîìàòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ â íàøèõ óìîâàõ ñèñòåì
îïîäàòêóâàííÿ, ùî åôåêòèâíî ä³þòü â êðà¿íàõ ç ðîçâèíåíîþ ðèíêîâîþ
åêîíîì³êîþ.

×àñòèíà 2 íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåìàì îïî-
äàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêå âèñòóïàº âàæëèâîþ ï³äñèñòåìîþ ïîäàò-
êîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè. Ìàòåð³àë ö³º¿ ÷àñòèíè ́ ðóíòóºòüñÿ íà íîâîìó
Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á», ÿêèé ïðèéøîâ
íà çì³íó ïðèáóòêîâîìó ïîäàòêó ç ãðîìàäÿí â 2004 ðîö³. Âíàñë³äîê
ñâîº¿ íîâèçíè òà â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíîãî äîñâ³äó éîãî ïðàêòè÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ ïîäàòîê ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ñüîãîäí³ º îäí³ºþ ç
íàéá³ëüø ñêëàäíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ³ ïîòðåáóº
ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ.

Ùå îäí³ºþ ñêëàäíîþ òà ïðîáëåìíîþ ñôåðîþ íàö³îíàëüíî¿
ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè º ìåõàí³çìè âèçíà÷åííÿ òà ïîãàøåííÿ ïîäàòêîâèõ
çîáîâ’ÿçàíü ïëàòíèê³â òà âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ òà êîíò-
ðîëþþ÷èõ îðãàí³â, ùî é îáóìîâèëî â³äîêðåìëåííÿ â íàâ÷àëüíîìó
ïîñ³áíèêó ñïåö³àëüíî¿ ÷àñòèíè 3, ïðèñâÿ÷åíî¿ ïîäàòêîâîìó ìå-
íåäæìåíòó.

Öå âèäàííÿ ïðèçíà÷åíå äëÿ âèêîðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
òà äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñò³ «Îïîäàòêóâàííÿ»,
³íøèõ ñïåö³àëüíîñòåé íàïðÿìêó «Åêîíîì³êà ³ ï³äïðèºìíèöòâî» çà
íîðìàòèâíèìè äèñöèïë³íàìè «Ïîäàòêîâà ñèñòåìà Óêðà¿íè» òà
«Ïîäàòêîâà ñèñòåìà». Êð³ì òîãî, íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïîñ³áíèêà ìîæå
áóòè âèêîðèñòàíèé ó âèâ÷åíí³ òàêèõ ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í, ÿê
«Àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â», «Ïîäàòêîâèé êîíòðîëü», «Ïîäàòêîâå
ïëàíóâàííÿ òà ì³í³ì³çàö³ÿ ïîäàòêîâèõ ðèçèê³â», «Îïîäàòêóâàííÿ
äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» òà «Ïîäàòêîâå ðàõ³âíèöòâî» íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ 8.050114 «Îïîäàòêóâàííÿ».
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Êíèãà ìîæå áóòè êîðèñíîþ äëÿ âèêëàäà÷³â, àñï³ðàíò³â,
íàóêîâö³â, ñëóõà÷³â ñèñòåìè çàêëàä³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, à òàêîæ
äëÿ ôàõ³âö³â-ïðàêòèê³â, ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâèõ îðãàí³â, àóäèòîð³â,
ïîäàòêîâèõ êîíñóëüòàíò³â.

Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ï³äãîòîâëåíî âèõîäÿ÷è ³ç çàêîíîäàâ÷èõ òà
íîðìàòèâíèõ àêò³â Óêðà¿íè ñòàíîì íà 18 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó.

Àâòîð âèñëîâëþº âäÿ÷í³ñòü êîëåêòèâó âèêëàäà÷³â, ñï³âðîá³òíèê³â
³ àñï³ðàíò³â êàôåäðè îïîäàòêóâàííÿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó çà ïðàêòè÷íó äîïîìîãó â ñòâîðåíí³ öüîãî
íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà.
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1.1. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЧАСТИНА 2. ОПОДАТКУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1. Загальні принципи оподаткування

Рис. 1.1.  Форми особового прибуткового податку

Рис. 1.2. Принципові підходи до розбудови системи
оподаткування доходів громадян

Форми особового прибуткового податку

шедулярна глобальна

Способи справляння прибуткового податку

у джерела по декларації

Рис. 1.3. Способи справляння прибуткового податку

Підходи до побудови системи
прибуткового оподаткування громадян

диференційований єдиний

виходячи з виду
діяльності та

характеру доходу,
що отримується

незалежно від виду
діяльності та

характеру доходу,
що отримується
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Таблиця 1.1
Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні

Дата зміни Розмір Законодавчий акт

02.09.96 р. 15 грн
Указ Президента України від 25.08.96 р. № 762/96
«Про грошову реформу в Україні»

01.01.98 р. 45 грн
Закон України від 24.12.97 р. № 780/97�ВР «Про
встановлення величини вартості межі малозабезпеченості
та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік»

01.07.98 р. 55 грн
Указ Президента України від 23.06.98 р. № 669/98
«Про встановлення нового розміру мінімальної
заробітної плати»

01.01.99 р. 74 грн
Закон України від 25.12.98 р. № 366�XIV «Про
встановлення величини вартості межі малозабезпеченості
та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік»

01.04.2000 р. 90 грн
Закон України від 01.06.2000 р. № 1766�III
«Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2000 рік»

01.07.2000 р. 118 грн
Закон України від 01.06.2000 р. № 1766�III
«Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2000 рік»

01.01.02 р. 140 грн
Закон України від 13.12.01 р. 2896�III
«Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2002 рік»

01.07.02 р. 165 грн
Закон України від 13.12.01 р. 2896�III
«Про встановлення розміру мінімальної заробітної
плати на 2002 рік»

09.01.03 р. 185 грн
Закон України від 26.12.02 р. 372�IV «Про встановлення
розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік»

08.12.03 р. 205 грн
Закон України від 26.12.02 р. № 380�IV
«Про Державний бюджет України на 2003 рік»

01.01.04 р. 205 грн
Закон України від 27.11.03 р. № 1344�IV
«Про Державний бюджет України на 2004 рік»

01.09.04 р. 237 грн
Закон України від 27.11.03 р. № 1344�IV
«Про Державний бюджет України на 2004 рік»

01.01.05 р. 262 грн
Закон України від 27.11.03 р. № 1344�IV
«Про Державний бюджет України на 2004 рік»
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Рис. 1.4. Загальна характеристика податку з доходів фізичних осіб

Таблиця 1.2
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць

Податок з доходів фізичних осіб

Платники
податку

Пільги Порядок сплати

Фізичні особи:
резиденти та
нерезиденти

Звільнення деяких доходів від
оподаткування, податковий кредит,

податкова соціальна пільга

утримання у
джерела виплати,
за декларацією

Податковий
період

Вид податкових
ставок

Об'єкт
оподаткування

Одиниця
оподаткування

Джерело сплати

Календарний
місяць, рік

Адвалерні,
пропорційні

Загальний
оподатковуваний

дохід

Одиниця доходу –
гривня

Доходи фізичної
особи

Період дії

Розмір прожиткового мінімуму по групах населення, грн, у тому числі:

Діти у віці
до 6 років

Діти у віці від
6 до 18 років

Працездат&
ні особи

Особи, що
втратили

працездатність

Загальний
 показник

2000 рік 240,71 297,29 287,63 216,56 270,10

2001 рік 276, 48 345,66 331,05 248,77 311,30

2002 рік 307,00 384,00 365,00 268,00 342,00

2003 рік 307,00 384,00 365,00 268,00 342,00

2004 рік 324,49 404, 79 386,73 284,69 362,63
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1.2. Суб’єкти оподаткування

Рис. 1.5. Критерії віднесення платників податку до резидентів
та нерезидентів

Резиденти – фізич-
ні особі, які прожи-
вають в Україні та

отримують як доходи
з джерелом їх
походження з

території України, так
і іноземні доходи

Нерезиденти – фізич-
ні особи, які не є ре-
зидентами та отри-
мують доходи з дже-
релом їх походження
з території України
(крім тих, що мають
ди-пломатичні приві-

леї та імунітет

Платники податку

фізична особа має місце прожи-
вання також в іноземній державі

Критерій місця постійного
проживання

місце постійного проживання –
в Україні

особа має місце постійного про-
живання також в іноземній державі

Критерій центру життєвих інтересів (достатньою, але не виключною умовою є
місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта

підприємницької діяльності)

центр життєвих інтересів –
в Україні

центр життєвих інтересів –
за межами України

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів,
не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання

у жодній з держав

особа перебуває в Україні не менше
183 днів протягом періоду або
періодів податкового року

особа перебуває в Україні менше
183 днів протягом періоду або
періодів податкового року

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи за попередніми
критеріями,– застосовується критерій громадянства

Громадянин України,
незалежно від того, чи має
він статус громадянина

іншої держави

Особа, що на має статусу громадянина
України

особа без
громадянства

громадянин іншої
держави

Статус визначається згідно з нормами
міжнародного права

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визна-
чення нею основного місця проживання на території або її реєстрація

як самозайнятої особи
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Рис. 1.6. Класифікація фізичних осіб за критерієм трудових відносин
з працедавцем

Класифікація фізичних осіб за критерієм
трудових відносин з працедавцем

Наймані особи
Прирівнюються в цілях

оподаткування до найманих осіб1

фізичні особи, які безпосередньо
власною працею виконують трудо-
ву функцію виключно за доручен-
ням або наказом працедавця згідно
з умовами укладеного з ними тру-
дового договору (контракту) від-
повідно до закону. При цьому усі

вигоди від виконання такої трудової
функції (крім заробітної плати такої
найманої особи, інших виплат чи
винагород на її користь, перед-

бачених законодавством), а також
усі ризики, пов'язані з таким вико-
нанням або невиконанням, отри-
муються (несуться) працедавцем

фізичні особи, які зареєструвалася
як суб'єкти підприємницької діяль-
ності та надають послуги іншій осо-
бі (виконують роботи на її користь)
в межах цивільно-правового дого-
вору, якщо умови такого цивільно-
правового договору передбачають
надання таких послуг (робіт) на

постійній та регулярній основі про-
тягом більш ніж одного місячного
податкового періоду та/або отри-
мання усіх видів вигод, винагород
та понесення всіх ризиків, пов'я-
заних з таким наданням або нена-
данням, здійснюється замовником

послуг (робіт)

Не вважаються з метою оподаткування
найманими особами

фізичні особи, які передоручають
виконання зазначеної трудової

функції третім особам як за згодою
їх працедавця, так і без такої згоди1

фізичні особи, які зареєструвалися
суб'єктами підприємницької діяль-
ності та не прирівнюються з метою
оподаткування до найманих осіб

фізичні особи, які займаються незалежною професійною діяльністю –  беруть
участь у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій

діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних
техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків,
інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих

релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю
та не прирівнюються з метою оподаткування до найманих осіб

1 – íîðìà ä³º äî 1 ñ³÷íÿ 2005 ð.
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Рис. 1.7. Визначення категорії «працедавець»

Рис. 1.8. Визначення самозайнятої особи

Працедавець

юридична особа (її філія,
відділення, інший відокремлений
підрозділ чи її представництво

фізична особа – суб'єкт
підприємницької діяльності

(включаючи самозайнятих осіб)

яка:

укладає трудові договори
(контракти) з найманими особами

несе обов’язки

із сплати їм
заробітної
плати

нарахування, утримання та сплати податку
з доходів фізичних осіб до бюджету,
нарахувань на фонд оплати праці

інші обов'яз-
ки, передба-
чені зако-
нами

Самозайнята особа – платник податку, який:

є суб'єктом підприємницької діяльності

здійснює незалежну професійну
діяльність

не є найманою особою
у межах такої підприєм-
ницької чи незалежної
професійної діяльності

діяльність, що полягає в участі
фізичних осіб у науковій, літературній,
артистичній, художній, освітній або

викладацькій діяльності

за умови якщо такі особи не є най-
маними працівниками чи суб'єктами

підприємницької діяльності, які
прирівнюються до найманої особи

діяльність лікарів (у тому
числі стоматологів, зубних
техніків), адвокатів, приват-
них нотаріусів, аудиторів,
бухгалтерів, оцінщиків,

інженерів чи архітекторів та
помічників зазначених осіб
або осіб, зайнятих релігій-
ною (місіонерською) діяль-

ністю, інша подібна
діяльність
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Рис. 1.9. Класифікація податкових агентів в цілях податку
з доходів фізичних осіб

Таблиця 1.3
Особи, відповідальні за нарахування і сплату податку з доходів фізичних

осіб по окремих видах доходів

Податковий агент

юридична особа
(її філія, відді-
лення, інший
відокремлений
підрозділ)

фізична особа – суб'єкт підприєм-
ницької діяльності (або така, що
здійснює незалежну професійну
діяльність), яка використовує най-
ману працю інших фізичних осіб

представництво
нерезидента –
юридичної особи

які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування
іншими податками зобов'язані:

нараховувати, утриму-
вати та сплачувати по-
даток з доходів фізичних
осіб до бюджету від імені
та за рахунок платника

податку

вести податковий
облік та подавати
податкову звітність
податковим органам

відповідно до
закону

нести відповідальність за
порушення норм Закону
України «Про податок з
доходів фізичних осіб»

[26]

Вид доходу Відповідальна особа

Заробітна плата Роботодавець (самозайнята особа)

Інші доходи з джерелом їх походження
з України

Податковий агент

Іноземні доходи

Платник податків, одержувач доходівДоходи, виплачувані особами, звільнени�
ми від обов'язків нарахування, утримання
або сплати (перерахування) податку

Доходи, що виплачуються фізичними
особами в інтересах платника податків

Платник податків
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Рис. 1.10. Члени сім’ї фізичної особи

Опікуни, визнані такими згідно із
законом

Баба або дід

Брати чи сестри

Онуки

Інші утриманці

Члени сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення

Батьки

Фізична особа Дружина (чоловік)

Діти в т.ч. усиновлені ними Діти

Батьки

Члени сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення
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Рис. 1.11. Обов’язки платників податку з доходів фізичних осіб

Обов'язки платників податку
з доходів фізичних осіб

вести облік доходів і витрат
у обсягах, достатніх для

визначення суми загального
річного оподатковуваного
доходу, у разі коли такий

платник податку зобов'язаний
подавати декларацію або має

право на таке подання

надавати особам, які згідно з
Законом [26] визначені відпо-
відальними за утримання

(нарахування) та сплату подат-
ку до бюджету, документи на
підтвердження прав платника
податку, який отримує такі
доходи, на застосування

податкових соціальних пільг

подавати декларацію за вста-
новленою формою у визначені
строки у випадках, коли згідно
з нормами Закону [26] таке
подання є обов'язковим

у порядку, визначеному зако-
ном, допускати службових осіб
податкового органу на терито-

рію або до приміщень,
що використовуються платни-
ком податку для одержання

доходів від здійснення
підприємницької діяльності

на вимогу податкового органу
та у межах його компетенції,
визначеної законодавством,
пред'являти документи і відо-
мості, пов'язані з виникненням
доходу або права на отримання
податкового кредиту, обчислен-

ням і сплатою податку, та
підтверджувати необхідними
документами достовірність
відомостей, зазначених

у декларації з цього податку

отримувати та зберігати про-
тягом строку давності, встанов-
леного законом, документи

первинного обліку, на підставі
яких формується податковий
кредит платника податку

у разі зміни отримання
податкової соціальної пільги

здійснювати заходи,
передбачені Законом [26]

своєчасно сплачувати узго-
джені суми податкових зобо-
в'язань, а також штрафних

(фінансових) санкцій, нарахо-
ваних податковим органом,
та пеню, за винятком сум, що
оскаржуються в адміністра-

тивному або судовому порядку
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Рис. 1.12. Обов’язки податкових агентів з податку
з доходів фізичних осіб

Обов'язки податкових агентів щодо
податку з доходів фізичних осіб

своєчасно та повністю нара-
ховувати, утримувати та спла-
чувати (перераховувати) до

бюджету податок з доходу, який
виплачується на користь

платника податку та оподат-
ковується до або під час такої

виплати та за її рахунок

надавати податковому органу
інші відомості з питань

оподаткування доходів окремого
платника податку в обсягах та
за процедурою, визначеною

Законами [25, 26]

надавати у строки, встановлені
законом для податкового квар-
талу, якщо інше не визначено

нормами Закону [26], податковий
розрахунок сум доходу, нарахо-
ваного (сплаченого) на користь
платників податку, а також сум

утриманого з них податку
податковому органу за місцем

свого розташування

надавати платнику податку на
його вимогу відомості про суму
виплаченого на його користь
доходу, суму застосованих
податкових соціальних пільг
та суму утриманого податку
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Рис. 1.13. Склад доходів фізичної особи в цілях оподаткування

 1.3. Об’єкти оподаткування

Дохід фізичної особи – сума будь-яких коштів, вартість матеріального
і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі
цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність
або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом  протягом

відповідного звітного податкового періоду з різних джерел

Дохід з джерелом його походження з України –
будь-який дохід, одержаний платником податку або

нарахований на його користь від здійснення будь-яких
видів діяльності на території України, у тому числі, але

не виключно, у вигляді:

Іноземний дохід –
дохід, відмінний від доходу
з джерелом його походження

з території України

процентів за борговими вимогами чи
зобов'язаннями, випущеними

резидентом

доходів у вигляді роялті, іншої плати за
використання прав інтелектуальної
власності, отриманих від резидента

дивідендів, нарахованих резидентом

інвестиційного прибутку від здійснення
операцій з цінними паперами
та корпоративними правами

доходів від продажу нерухомого майна,
розташованого на території України

доходів від здійснення підприєм-
ницької, а також незалежної професійної

діяльності на території України

виграшів і призів, у тому числі у лотерею
(крім державної); благодійної допомоги,
подарунків, що надаються резидентами

активів, що передаються у спадщину,
якщо вони або джерело їх виплати

знаходяться в Україні

доходів у вигляді заробітної плати,
нарахованих (виплачених, наданих)

внаслідок здійснення платником податку
трудової діяльності на території України,
а також заробітної плати, нарахованої
особі за здійснення роботи за наймом у
складі екіпажу (команди) транспортного
засобу, який перебуває за межами

території України

доходів від надання в оренду (лізинг):
нерухомості, розташованої на території
України; рухомого майна, якщо орендо-
давець є резидентом України, або якщо

користування таким майном
здійснюється на території України

доходів від продажу рухомого майна,
якщо факт зміни власника підлягає
державній реєстрації та/або нота-

ріальному посвідченню згідно із законом
України, або якщо місце вручення такого
рухомого майна набувачеві знаходиться

на території України

інших доходів, отриманих як виплати
чи винагороди за цивільно-правовими
договорами, якщо джерело виплати

(нарахування) таких доходів знаходиться
на території України
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Рис. 1.14. Склад пасивних доходів

Рис. 1.15. Доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню
при їх виплаті за їх рахунок

Рис. 1.16. Склад загального річного оподатковуваного доходу

Загальний річний оподатковуваний
дохід

сума загальних місячних оподат-
ковуваних доходів звітного року

іноземні доходи, одержані протягом
звітного року

Пасивні доходи

Проценти Дивіденди Роялті

Страхові виплати та відшкодування
Орендні (лізингові) платежі за
договорами оперативної оренди

Доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню

Дивіденди

Дохід (прибуток від
продажу (обміну) об'єктів

нерухомості

Доходи від надання нерухо-
мості в оренду (суборенду),
житловий найм (піднайм)

Доходи у вигляді процентів на
банківський депозит (вклад), вклад до
небанківських фінансових установ
згідно із законом або процентів

(дисконтних доходів) на депозитний
(ощадний) сертифікат

Роялті

Доходи від операцій
з продажу або обміну
об'єкта рухомого майна

Доходи у вигляді виграшів або призів
у лотерею, а також внаслідок прове-
дення конкурсу або будь-якого іншого

прилюдного розігрування шансів
чи призів (крім державних лотерей)

Доходи у вигляді виграшів
в азартні ігри
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Рис. 1.17. Методика обчислення об’єкту оподаткування при нарахуванні
доходів в іноземній валюті

Рис. 1.18. Порядок обчислення об’єкту оподаткування при нарахуванні
доходів в будь&яких негрошових формах, а також  для сум надміру

витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або
під звіт та не повернутих у встановлений строк

Рис. 1.19. Методика обчислення об’єкту оподаткування при нарахуванні
доходів у вигляді заробітної плати

Об'єкт
оподаткування

Доходи, нараховані у
вигляді валютних цінно-
стей або інших активів,
чия вартість виражена
в іноземній валюті або
міжнародних розрахун-

кових одиницях

Валютний (обмінний)
курс НБУ, діючий на
момент одержання

таких доходів
= ×

Об'єкт
оподаткування

Вартість такого нараху-
вання виходячи із звичай-

ної ціни, збільшеної
на суму:

– ПДВ, якщо особа, яка
здійснює таке нараху-

вання, є платником ПДВ;
– акцизного збору, якщо
надається підакцизний

товар

= ×
100

100 – ставка податку

Об'єкт
оподаткування

Нарахована сума
заробітної плати= −

Суми збору до Пенсійного
фонду України та внесків
до фондів загальнообо-
в'язкового державного

соціального страхування,
які відповідно до закону
справляються за рахунок
доходу найманої особи
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Рис. 1.20. Склад загального місячного оподатковуваного доходу

Доходи, що включаються до складу загального місячного
оподатковуваного доходу

доходи у вигляді заро-
бітної плати, інші

виплати та винагороди,
нараховані (виплачені)
платнику податку від-
повідно до умов трудо-
вого або цивільно-
правового договору

доходи від продажу об'єк-
тів прав інтелектуальної
(промислової) власності;
доходи у вигляді сум ав-
торської винагороди, іншої
плати за надання права на
користування або розпоря-

дження іншим особам
нематеріальним активом

сума страхових виплат,
страхових відшкодувань
викупних сум або пен-
сійних виплат, що ви-
плачуються платнику
податку за договорами
довгострокового стра-
хування життя та не-
державного пенсійно-
го забезпечення, за

договорами пенсійного
вкладу

сума (вартість) пода-
рунків у межах, що під-
лягають оподаткуванню

частина доходів від
операцій з майном

дохід, отриманий плат-
ником податку від його

працедавця як
додаткове благо

сума заборгованості
платника податку, за
якою минув строк по-
зовної давності, крім
сум податкової забор-

гованості

інвестиційний прибуток
від здійснення платни-
ком податку операцій
з цінними паперами та
корпоративними права-
ми, випущеними в ін-
ших, ніж цінні папери,

формах

сума пенсійних внесків
у рамках недержавного
пенсійного забезпечення
відповідно до закону, стра-
хових внесків (премій), пен-
сійних вкладів, сплачена
будь-якою особою – рези-
дентом, іншою ніж платник
податку, за такого платни-

ка чи на його користь

дохід у вигляді неустойки,
штрафів або пені, фак-
тично одержаних платни-
ком податку як відшко-

дування матеріальної або
немайнової (моральної)

шкоди

дохід у вигляді процентів
(дисконтних доходів),
дивідендів та роялті,
виграшів, призів

сума надміру витрачених
коштів, отриманих плат-
ником податку на відря-
дження або під звіт та не
повернутих у встановлені
законодавством строки

дохід від надання
майна в оренду або

суборенду

оподатковуваний дохід
(прибуток), не вклю-
чений до розрахунку
загальних оподатко-
вуваних доходів попе-
редніх податкових пе-
ріодів та самостійно
виявлений у звітному
періоді платником по-
датку або нарахований
податковим органом

дохід у вигляді вартості
успадкованого майна,

що підлягає
оподаткуванню

кошти або майно
(немайнові активи),
отримані платником
податку як хабар, ви-
крадені чи знайдені як
скарб, не зданий дер-
жаві згідно із законом,
у сумах, підтверджених

обвинувальним
вироком суду

позитивна різниця між
сумою внесених фізич-
ною особою грошових
коштів у фонд фінансу-
вання будівництва

і сумою коштів, що ви-
плачена такій особі
з такого фонду 1

1 Íîðìà ä³º ç 1 ñ³÷íÿ 2005 ð.
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Рис. 1.21. Додаткові блага, що включаються до загального місячного
оподатковуваного доходу

Доходи, отримані платником податку від його працедавця
як додаткові блага

вартість майна та харчування,
безоплатно отриманого платником
податку, крім випадків, коли ці
витрати працедавця підлягають
віднесенню до валових витрат

вартість послуг домашнього
обслуговуючого персоналу,

безоплатно отриманих платником
податку, включаючи працю

підпорядкованих осіб, а також осіб,
що перебувають на військовій
службі чи є заарештованими

або ув'язненими
вартість безоплатно отриманих
товарів (робіт, послуг), а також
суми знижки з ціни (вартості)

товарів (послуг), що перевищує
звичайну, розраховану за

правилами визначення звичайних
цін (у розмірі такої знижки)

суми фінансової допомоги, вклю-
чаючи суми боргу платника

податку, анульованого кредитором
за його самостійним рішенням,
не пов'язаним з процедурою

банкрутства

суми грошового або майнового
відшкодування будь-яких витрат
або втрат платника податку, крім
тих, що підлягають обов'язковому
відшкодуванню згідно із законом за
рахунок бюджету або звільняються

від оподаткування

вартість використання житла, інших об'єктів матеріального
або нематеріального майна, наданих платнику податку

у безоплатне користування

Винятки

таке надання зумовлене виконан-
ням платником податку трудової
функції чи передбачене нормами
трудового договору (контракту) або
відповідно до закону, у встанов-

лених ними межах

користування автомобільним
транспортом, що надається

платнику податку його працедав-
цем-резидентом, який є платником
податку на прибуток підприємств
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Рис. 1.22. Доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені, які
не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу

Рис. 1.23. Групи доходів, які не включаються до складу загального
оподатковуваного доходу

Доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені, які не включаються
до загального місячного оподатковуваного доходу

Суми, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених
платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди

Проценти, одержані від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошо-
вого зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством,

якщо інший розмір не встановлено таким цивільно-правовим договором

Пеня, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету
(цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру

сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або інших сум бюджетного
відшкодування

Суми шкоди, завданої платнику податку актами і діями, визнаними неконсти-
туційними, або завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою у порядку,

встановленому законом

Групи доходів, які не включаються до складу загального місячного
або річного оподатковуваного доходу

суми допомоги

вартість матеріальних
благ, наданих без-

оплатно або зі знижкою

стипендії та виплати
на утримання

суми відшко-
дувань та ком-

пенсацій

доходи від фінансових та
інвестиційних операцій

кошти або майно,
що надходять від
фізичних осіб

обов'язкові
платежі

дохід (прибуток), одер-
жаний самозайнятою
особою від підприєм-
ницької або незалежної
професійної діяльності за

спрощеною систе-
мою оподаткування

доходи від продажу
сільськогосподарської

продукції

інші доходи, які відповідно до Закону [26]
не включаються до складу загального місячного

оподатковуваного доходу
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Рис. 1.24. Склад доходів у вигляді державної допомоги, субсидій,
дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат,

які не включаються до складу оподатковуваного доходу

Суми державної (матеріальної і соціальної) допомоги у вигляді адресних виплат
грошових коштів і надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових
та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу у зв’язку
з вагітністю та пологами), винагород та страхових виплат, які отримуються
платником податку відповідно до закону з бюджетів та державних цільових

фондів, в тому числі, але не виключно:

сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей
військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ, які загинули (безвісно пропали) або померли внаслідок
виконання ними службових обов'язків

сума державних премій України або державних стипендій України,
визначених законом, а також вартість державних нагород чи винагород від
імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, від-
мінним від таких нагород, сума Нобелівської премії та Абелівської премії

сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських пере-
слідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, а також особам, які мають звання «Праведник Миру»

сума допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаним репре-
сованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям,
з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних
платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із зако-
ном, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії
не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати
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Рис. 1.25. Умови, за дотримання яких в загальний оподатковуваний
доход не включаються суми благодійних виплат чи відшкодувань

Рис. 1.26. Особливості звільнення від оподаткування вартості
безоплатного харчування, спецодягу та засобів особистого захисту

Не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу
вартість безоплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобів, а також
робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих

у тимчасове користування

наявність відносин трудового
найму з працедавцем

повернення працедавцю
такого робочого одягу, взуття,
обмундирування, засобів

особистого захисту, граничний
строк використання яких не
настав, платником податку

за переліком та граничними
строками їх використання, що
щорічно встановлюються
Кабінетом Міністрів України

шляхом прийняття відповідної
постанови до подання проекту
Державного бюджету України

на наступний рік

Не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу суми
виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань

за цивільно-правовими договорами), що здійснюються:

професійними та творчими
спілками їх членам у  випад-
ках, передбачених законом

Товариством Червоного
Хреста України на користь
отримувачів благодійної

допомоги відповідно до закону

іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших
небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, чий

статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат,
крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких

організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам
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Рис. 1.27. Особливості звільнення від оподаткування вартості
підготовки та перепідготовки працівників

Рис. 1.28. Умови для застосування пільги з безоплатного надання вугілля
та вугільних брикетів

Не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу сума,
сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості

підготовки чи перепідготовки платника податку

Пільга застосовується тільки
відносно найманих осіб

У випадку припинення трудових
відносин з працедавцем впродовж
такого навчання або до закінчення
другого календарного року від року,
в якому закінчується таке навчан-
ня, то сума, сплачена у компенса-
цію вартості такого навчання, при-
рівнюється до додаткового блага,
наданого такій найманій особі про-
тягом року, на який припадає таке
припинення трудових відносин,
та підлягає оподаткуванню

у загальному порядку

Підготовка чи перепідготовка
здійснюється за профілем
діяльності чи загальними

виробничими потребами такого
працедавця

Розмір витрат не перевищує суми
місячного мінімального прожит-
кового рівня для працездатної
особи, встановленого на 1 січня

звітного податкового року,
помноженої на 1,4 та округленої до

найближчих 10 гривень

Не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу
вартість безоплатного наданих вугілля та вугільних брикетів

Для робітників
підприємства

в обсягах та
за переліком
професій, що
встановлю-
ються Кабіне-
том Міністрів

України

члену сім'ї
загиблого пра-
цівника такого
підприємства,
що отримує

пенсію внаслі-
док втрати

годувальника

особі, яка отри-
мала інвалідність
внаслідок каліц-
тва або професій-
ного захворюван-
ня під час роботи

на такому
підприємстві

непрацюючому
пенсіонеру, що
має стаж роботи
на таких підпри-
ємствах не менш
ніж 10 років на
підземних робо-
тах або не менш
ніж 20 років на

поверхні

Для інших громадян
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Рис. 1.29. Структура групи пільг «Суми допомоги»

Рис. 1.30. Структура групи пільг «Вартість матеріальних та соціальних
благ, наданих безоплатно або зі знижкою»

Рис. 1.31. Структура групи пільг  «Стипендії та виплати на утримання»

Суми допомоги

Суми державної адресної допомо-
ги, житлових та інших субсидій або
дотацій, компенсацій, винагород та
страхових виплат, які отримуються
платником податку відповідно до
закону з бюджетів та державних

цільових фондів

Кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як допомога на
поховання платника податку

Допомога дітям-сиротам і дітям, що
залишилися без піклування батьків

Кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як допомога
на лікування та медичне

обслуговування платника податку
його працедавцем

Стипендії та виплати на утримання

Стипендії та у зв'язку з отриманням
освіти

Суми, виплачувані
військовослужбовцям

Вартість матеріальних та соціальних благ, наданих
безоплатно або зі знижкою

вартість путівок, наданих
платникові податку

вартість безоплатно наданих
вугілля та вугільних брикетів

вартість житла, що передається
платникові

вартість безоплатного харчування,
миючих та знешкоджуючих засобів,
а також робочого одягу, взуття,

обмундирування, засобів особисто-
го захисту, отриманих у тимчасове
користування платником податку

сума, сплачена працедавцем на
користь закладів освіти у рахунок
компенсації вартості підготовки чи
перепідготовки платника податку
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Рис. 1.32. Структура групи пільг
«Суми відшкодувань та компенсацій»

Суми відшкодувань та компенсацій

Вартість товарів, які надходять
платнику податку як їх гарантійна
заміна, а також грошова компенса-
ція вартості таких товарів, надана
платнику податку у разі їх повер-
нення протягом гарантійного стро-
ку, але не вище ціни їх придбання

Сума коштів, отриманих платником
податку на відрядження або під
звіт, за умови дотримання строків

їх повернення

Суми виплат чи відшкодувань (крім
заробітної плати чи інших виплат
та відшкодувань за цивільно-

правовими договорами)

Сума, одержувана платником
податку за здану (продану) ним
вторинну сировину та побутові
відходи відходи, за винятком
брухту чорних або кольорових

металів

Сума відшкодування платнику
податку розміру шкоди, завданої
йому внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у порядку та сумах,

визначених законом

Кошти, отримані платником податку
в рахунок компенсації (відшкоду-

вання) вартості майна (немайнових
активів), примусово відчужених

державою у випадках, передбаче-
них законом, або вартість такої
компенсації, отриманої у формі,

відмінній від грошової

Виплати в зв'язку з донорством, які
виплачуються з бюджету або

бюджетною установою

Непогашені суми заощаджень та
внесків, здійснених до 1992 року
в установи Ощадбанку, страхові
установи та цінні папери СРСР
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Рис. 1.34. Структура групи пільг  «Обов’язкові платежі»

Кошти або майно, що надходять від фізичних осіб

кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику
податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності
подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним

або за добровільним рішенням сторін, з урахуванням норм
Сімейного кодексу України

аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або
за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно з нормами
Сімейного кодексу України, за винятком виплати аліментів нерезидентом,
незалежно від їх розмірів, якщо інше не встановлене міжнародними дого-
ворами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг),
які отримують платники податку як подарунок

кошти або майно, майнові чи немайнові права, які отримують спадкоємці
фізичної особи у разі оформлення права на спадщину

Рис. 1.33. Структура групи пільг «Кошти або майно,
що надходять від фізичних осіб»

Обов'язкові платежі

Сума надміру сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів) з
бюджетів або державних цільових
страхових фондів згідно із законом,
а також бюджетного відшкодування

Сума збору на державне пенсійне
страхування та внесків на загально-
обов'язкове державне соціальне
страхування платника податку, що
вносяться за рахунок його працедав-
ця у розмірах, визначених законом

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону,
інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування
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Рис. 1.35. Структура групи пільг
«Доходи від фінансових та інвестиційних операцій»

Рис. 1.36. Оподаткування допомоги на поховання,
отриманої від фізичних та юридичних осіб

Доходи від фінансових та інвестиційних операцій

сума доходів, отриманих
платником податку від розміщення
ним коштів у цінні папери, емітовані
Міністерством фінансів України,
виграші у державну лотерею

сума доходу, отриманого платни-
ком податку внаслідок відчуження
акцій (інших корпоративних прав),
одержаних ним у власність в про-
цесі приватизації, земельних діля-
нок, земельних часток (паїв), май-
нових паїв, безпосередньо отри-
маних ним у власність у процесі

приватизації

суми, одержані за договорами
страхування, в тому числі догово-
рами довгострокового страхування
життя та недержавного пенсійного

страхування

дивіденди, які нараховуються на
користь платника податку у вигляді
акцій (часток, паїв), емітованих

юридичною особою-резидентом, за
умови, коли таке нарахування

ніяким чином не змінює пропорцій
(часток) участі всіх акціонерів

(власників) у статутному фонді емі-
тента, та внаслідок чого збільшу-
ється статутний фонд такого емі-
тента на сукупну номінальну вар-
тість таких нарахованих дивідендів

прибуток від операцій з майном
або інвестиційними активами

суми, отримувані платником за
кредитно-депозитними операціями

 (крім процентів)

Не включаються в місячний оподатковуваний дохід кошти або вартість майна
(послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:

будь-якою фізичною особою,
благодійною організацією, Пенсійним
фондом України або професійною

спілкою

сума перевищення, за її наявності,
підлягає кінцевому оподаткуванню
при її виплаті за основною ставкою

податку

працедавцем такого померлого плат-
ника податку за його останнім міс-
цем роботи (у тому числі перед ви-
ходом на пенсію) у розмірі, що не

перевищує подвійної суми місячного
мінімального прожиткового рівня для
працездатної особи, встановленого
на 1 січня звітного податкового року,
помноженої на 1,4 та округленої

до найближчих 10 гривень
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Рис. 1.37. Особливості застосування пільги  щодо допомоги на лікування
та медичне обслуговування від працедавця

Рис. 1.38. Особливості застосування пільги  щодо надання путівок

Умови для надання пільги щодо доходу у вигляді коштів (вартості майна),
які надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника

податку:

наявність
відповідних

підтверджуючих
документів

не допускається застосуван-
ня пільги щодо витрат на ці
цілі, які не підлягають вклю-
ченню в податковий кредит

за рахунок коштів, які за-
лишаються після оподат-
кування такого працедав-
ця податком на прибуток

підприємств

Умови для застосування пільги відносно вартості путівок, що видаються
без оплати чи зі знижкою

Вид путівки

на відпочинок

на оздоровлення

на лікування

виключно на
території України

Джерело
отримання
путівки

професійна спілка, до якої зараховуються
профспілкові внески такого платника податку

кошти відповідного фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування

Розмір до-
ходу, який не
включається
до загального
оподаткову-
ваного доходу

безоплатні путівки

путівки зі знижкою

вартість путівки

сума знижки

Отримувач
путівки

платник податку

його діти віком до 18 років
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Рис. 1.39. Склад доходів за кредитно&депозитними операціями,
які не включаються в загальний оподатковуваний дохід

Рис. 1.40. Особливості застосування пільги щодо виплати стипендій

Не включаються в загальний місячний оподатковуваний дохід суми, отримувані
платником за кредитно-депозитними операціями:

Повернення ос-
новної суми де-
позиту (вкладу),
внесеного плат-
ником до банку
чи небанківській

фінансовій
установи

Отри-
мання

основної
суми

кредиту

Отримання громадянами України (їх спадко-
ємцями) суми виплат грошових заощаджень
і грошових внесків, вкладених до 2 січня 1992
року в установи Ощадного банку СРСР чи в
установи державного страхування СРСР або
у папери цільової державної позики, еміто-

ваної на території колишнього СРСР,
погашення яких не відбулося

Умови для звільнення від оподаткування стипендій

Джерело виплати кошти бюджету

Отримувачі стипендій

учні

ад'юнкти

аспіранти

студенти

ординатори

Обмеження щодо
розміру стипендій

не більше суми місячного мінімаль-
ного прожиткового рівня для праце-
здатної особи, встановленого на
1 січня звітного податкового року,
помноженої на 1,4 та округленої до

найближчих 10 гривень
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Рис. 1.42. Спеціальні вимоги щодо пільгового оподаткування виплат
військовослужбовцям

Рис. 1.43. Особливості застосування пільги щодо передачі житла
платникові податку

Рис. 1.41. Умови для надання пільги на допомогу дітям

Не включається в загальний оподатковуваний дохід допомога дітям-сиротам
і дітям, що залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам профе-

сійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівнів
акредитації)

Вид допомоги Розмір і порядок надання

Вартість одягу
і взуття

Суми грошової
допомоги

Встановлюється Кабінетом
Міністрів України

Не включаються в загальний оподатковуваний дохід виплати
військовослужбовцям

Форма виплати Джерело виплати

сума грошового або
майнового утри-
мання чи забез-

печення

військовослужбовці строкової
служби (у тому числі осіб,

що проходять альтернативну
службу

бюджет чи
бюджетна
установа

Отримувачі

Умови для надання пільг, зв'язаних з передачею житла платникові податку

Форма власності, з якої
передається житло

Сума пільги Передбачена зако-
ном сума однора-
зової грошової ком-
пенсації витрат на
створення належних
житлових умов опо-
датковується на
загальних умовах

державна

комунальна

в розмірі
вартості

житла – при
безоплатній
передачі

в розмірі
знижки –
при пере-
дачі зі
знижкою
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Рис. 1.44. Умови для звільнення від оподаткування доходів від продажу
сільськогосподарської продукції

Рис. 1.45. Особливості пільгового оподаткування виплат
за договорами страхування

Не включаються до складу загального оподатковуваного доходу суми, одержані
за договорами страхування

Види виплат

Страхові виплати

Страхове
відшкодування

Викупна сума

Джерело виплати

від страховика-
резидента

Вид страхування

За винятком довгостроко-
вого страхування життя та
недержавного пенсійного

забезпечення

Додаткові умови

при страхуванні життя
або здоров'я платника
податку факт нане-
сення шкоди страху-
вальнику має бути
належним чином під-
тверджений. Якщо
страхувальник поми-
рає, сума страхової
виплати оподатко-
вується у складі

спадщини

при страхуванні майна сума
страхового відшкодування не може
перевищувати вартість застра-
хованого майна за звичайними
цінами на дату укладення дого-

вору, збільшену на суму сплачених
страхових внесків (премій), та має
бути спрямована на ремонт, від-
новлення застрахованої власності
або її заміщення у порядку та
строки, встановлених законом

при страхуванні ци-
вільної відповідаль-
ності сума страхово-
го відшкодування не
може перевищувати
розмір шкоди, фактич-
но завданої вигодо-
набувачу, яка оці-
нюється за звичай-
ними цінами на дату

такої страхової
виплати

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються в загальний
оподатковуваний дохід за умови, якщо її вирощено (вироблено) на земельних

ділянках:

наданих для ведення особистого
селянського господарства, якщо їх

розмір не було збільшено у
результаті отриманої в натурі (на
місцевості) земельної частки (паю)

наданих для будівництва і обслу-
говування жилого будинку, госпо-

дарських будівель і споруд
(присадибних ділянках)

наданих для ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва
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Рис. 1.46. Особливості оподаткування доходів у вигляді страхових
внесків за добровільним страхуванням, сплачених іншою,

ніж платник, особою

Випадки, в яких сума пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного
забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкла-

дів, сплачена будь-якою особою-резидентом, іншою ніж платник податку,
за такого платника податку чи на його користь, не включається до загального

місячного оподатковуваного доходу

внески сплачуються особою-
резидентом, яка визначається

вигодонабувачем (бене-
фіціаром) за таким договором

внески сплачуються одним з
членів сім'ї першого ступеня
споріднення платника податку

внески сплачуються працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами
довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування

платника податку

за умови, якщо

така сума у розрахунку
на такого платника податку
не перевищує 15 відсотків

нарахованої таким
працедавцем суми заробітної

плати платнику податку
протягом кожного звітного
податкового місяця, за який
сплачується такий страховий

внесок (премія)

така сума у розрахунку на та-
кого платника податку не пе-
ревищує суми місячного про-
житкового мінімуму для пра-
цездатної особи, встановле-
ного на 1 січня звітного подат-
кового року, помноженої на 1,4
та округленої до найближчих
10 гривень за сукупністю всіх

таких внесків
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Рис. 1.47. Оподаткування доходів, отриманих за договорами
довгострокового страхування життя

та недержавного пенсійного страхування

Особливості оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового
страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів

Не підлягають оподаткуванню
при їх нарахуванні (виплаті)
страховиком-резидентом або
адміністратором недержавних
пенсійних фондів та не вклю-
чаються до складу загаль-

ного оподатковуваного доходу
платника податку звітних
податкових періодів,

встановлених законом:

Утримується та
сплачується (пере-
раховується) до

бюджету податковим
агентом (страхови-
ком-резидентом) за
ставкою 15 (13)%

суми регулярних та послі-
довних виплат (ануїтетів)
за договором довгостро-
кового страхування життя
або пенсійних виплат за
договором пенсійного

вкладу, виплат пенсій на
визначений строк або

довічних пенсій, одержу-
вані платником податку –
резидентом, що має вік,
не менший 70 років

сума страхової виплати за
договором довгострокового
страхування життя, якщо
внаслідок страхового ви-
падку застрахована особа
отримує інвалідність I групи

одноразової страхо-
вої виплати за дого-
вором довгостроко-
вого страхування

життя при досягнен-
ні застрахованою
особою певного

віку, обумовленого
у такому договорі,
чи при її дожитті до
закінчення строку
такого договору

виплат пенсії на
визначений строк,
що проводиться
з недержавного
пенсійного фонду
учаснику фонду в
порядку та строки,

що визначені
законодавством

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів)
за договором довгострокового страхування

життя, пенсійних виплат за договором
пенсійного вкладу, виплат довічної пенсії

(довічні ануїтети), крім виплат,
що не підлягають оподаткуванню

сума виплат за договором
пенсійного вкладу, виплат
пенсії на визначений строк,
довічних або одноразових
пенсій, якщо вкладник,

учасник недержавного пен-
сійного фонду чи застрахо-

вана особа отримує
інвалідність I групи

сума отриманих дохо-
дів зменшується на

суму страхових внесків,
сплачених за такими
договорами до 1 січня

2004 року

60 відсотків 100 відсотків

викупної суми при
достроковому розір-
ванні страхувальни-

ком договору
довгострокового
страхування життя

суми коштів, яка
виплачується вклад-
нику з його пенсійного

рахунку у зв'язку
з достроковим

розірванням договору
пенсійного вкладу

суми одноразових
пенсійних виплат

учаснику недержав-
ного пенсійного фон-
ду, крім неоподат-
ковуваних однора-

зових виплат
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1.4. Ставки податку
Таблиця 1.4

Ставки податку з доходів фізичних осіб для різних видів доходу

Вид доходу Норма Закону [26] Розмір ставки

1 2 3

Дохід у вигляді заробітної плати, інші виплати і
винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до
умов трудового або цивільно�правового договору

пп. 4.2.1,  п. 7.1

Базова ставка
(до 01.01.07 р.– 13%;

після 01.01.07 р. –
15%)

Дохід, отриманий від працедавця як додаткове благо
(за винятком випадків, передбачених п. 4 3) пп. 4.2.9, п. 7.I

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, отри�
маних як відшкодування матеріального або немай�
нового (морального) збитку

пп. 4.2.10, п. 7.1

Грошові кошти або майно (немайнові активи), отри�
мані як хабар, викрадені або знайдені як скарб,
не зданий державі

пп. 4.2.16, п. 7.1

Дохід від надання нерухомості в оренду (суборенду),
житловий найм (піднайм) п. 9.1, п. 7.1

Дивіденди (крім випадків, визначених у пп. 4.3.17) п. 9.3, п.7.1

Роялті п. 9.4, п. 7.1

Інвестиційний прибуток (крім доходу, зазначеного в
пп. 9.6.8) п. 9.6, п. 7.1

Дохід, отриманий по договорах довгострокового
страхування життя і недержавного пенсійного
страхування (крім доходу, зазначеного в пп. 9.8.4)

п. 9.8, п. 7.1

Іноземний дохід (з урахуванням норм міжнародних
угод) п. 9.9, п. 7.1

Процентний (у т. ч. дисконтний) дохід, крім відсотків
по банківських депозитах (внескам) у банк або іншу
фінансову установу, а також доходів за ощадними
(депозитними) сертифікатами

п. 9.2, п 7.1

Суми, що видані під звіт та зайво витрачені чи не
повернені у встановлений строк п. 9.10, п.7.1

Дохід від продажу об'єктів нерухомості, придбаних
після 01.01.2004 р. п. 11.2, п. 7.1

Дохід від продажу рухомого майна пп. 12.1, п. 7.1

Дохід від відшкодування втраченої власності ст. 15, п. 7.1
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Закінчення табл. 1.4

1 2 3

Процент на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок (у т. ч. на картковий рахунок) п. 7.2

5 %

Процент на вклад (внесок) до кредитної спілки,
створеної відповідно до закону п. 7.2

Інвестиційний дохід, який виплачується компанією,
що управляє активами ІСІ п. 7.2

Дохід за іпотечним сертифікатом участі іпотечним
сертифікатом з фіксованю дохідністю, відповідно до
закону

п. 7.2

Процентний або дисконтний дохід за іменним
ощадним (депозитним) сертифікатом п. 7.2

Виграш або приз у лотерею (крім державних лотерей
у грошовому виразі) на користь резидентів і нере�
зидентів

пп. 9.5.1,  п. 7.3

подвоєна базова
ставкаВиграш у грі в ігорному закладі п. 9.5.2, п. 7.3

Дохід, нарахований на користь нерезидента –
фізичної особи з джерелом походження з України,
за винятком доходів, визначених у пп. 9.11.3

п. 9.11, п. 7.3

Дохід від продажу об'єктів нерухомого майна, що є
власністю платника податків до 01.01.2004 р. п. 11.1, п. 7.2 1% –  5%

Дохід від обміну об'єктів нерухомого майна, що
знаходяться у власності до 01.01.2004 р. для кожної
сторони договору міни

п. 11.1.4, п. 7.2
50% від суми

податку за ставкою
1%, 5%

Дохід від обміну об'єктів нерухомості, придбаних
після 01.01.2004 р. для кожної сторони договору міни п. 11.2.4, п. 7.1 50% від суми

податку за ставкою
13% (15%)Дохід від обміну рухомого майна для кожної сторони

договору міни П. 12.4, п. 7.1

Дохід від успадкування коштів, майна, майнових
або немайнових прав (у залежності від ступеня
споріднення)

ст. 13 0%, 5%, 13% (15%),
26% (30%)

Дохід від одержання подарунка (або в результаті
укладання договору дарування) ст. 14, ст. 7 0%, 5%, 13% (15%),

26% (30%)

Дохід (прибуток), не включений у розрахунок загаль�
них оподатковуваних доходів попередніх податкових
періодів і самостійно виявлений у звітному періоді
платником податків або нарахований податковим
органом

пп. 4.2.8, ст. 7
У залежності від

виду доходу
(прибутку)



40

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Таблиця 1.5
Прогресивні шкали  прибуткового податку з громадян,

що застосовувалися до 01.01.2004 р. [32]

Прогресивна шкала № 1 ставок прибуткового податку з урахуванням одного
не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян

Розмір місячного сукупного
оподатковуваного доходу

Порядок обчислення ставки прибуткового податку, у т. ч.:

Установлений пп. 7.1 Інструкції про
прибутковий податок з громадян
(наказ ДДПІ України від 21.03.93 р.
№ 12 зі змінами та доповненнями)

Спрощений порядок

До 17 грн Не оподатковується Не оподатковується

Від 18 до 85 грн 10% суми доходу, що перевищує 17 грн дохід х 0,1 – 1,7 грн

Від 86 до 170 грн 6 грн. 80 коп. + 15% із суми, що
перевищує 85 грн дохід х 0,15 – 5,95 грн

Від 171 до 1020 грн 19 грн 55 коп. + 20% із суми, що
перевищує 170 грн доход х 0,2 – 14,45 грн

Від 1021 до 1700 грн 189 грн 55 коп. + 30% із суми, що
перевищує 1020 грн дохід х 0,3 – 116,45 грн

Від 1701 грн і вище 393 грн 55 коп. + 40% із суми, що
перевищує 1700 грн дохід х 0,4 – 286,45 грн

Прогресивна шкала № 2 ставок прибуткового податку без урахування одного
не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян

До 85 грн 10% суми доходу дохід х 0, 1

Від 86 до 170 грн 8 грн. 50 коп. + 15% із суми, що
перевищує 85 грн. дохід х 0,15 – 4,25 грн.

Від 171 до 1020 грн 21 грн. 25 коп. + 20% із суми, що
перевищує 170 грн. дохід х 0,2 – 12,75 грн.

Від 1021 до 1700 грн 191 грн. 25 коп. + 30% із суми, що
перевищує 1020 грн. дохід х 0,3 – 1 14,75 грн.

Від 1701 грн. і вище 395 грн. 25 коп. + 40% із суми, що
перевищує 1700 грн. дохід х 0,4 – 284,75 грн.

Прогресивна шкала № 3 подвійних ставок прибуткового податку без урахування одного
 не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян

До 85 грн 20% суми доходу дохід х 0,2

Від 86 до 170 грн 17 грн 00 коп. + 30% із суми, що
перевищує 85 грн дохід х 0,3 – 8,50 грн

Від 171 до 1020 грн 42 грн 50 коп. + 40% із суми, що
перевищує 170 грн дохід х 0,4 – 25,50 грн

Від 1021 до 1700 грн 382 грн 50 коп. + 60% із суми, що
перевищує 1020 грн дохід х 0,6 – 229,50 грн

Від 1701 грн і вище 790 грн 50 коп. + 70% із суми, що
перевищує 1700 грн дохід х 0,7 – 399,50 грн
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1.5. Податкові соціальні пільги

Рис. 1.48. Платники, яким надається податкова соціальна пільга
1 Ï³ëüãè çàñòîñîâóþòüñÿ îäíî÷àñíî ³ç 100-â³äñîòêîâîþ ÏÑÏ, ãðàíè÷íèé ðîçì³ð äîõîäó ðîçðàõî-
âóºòüñÿ êðàòíî ê³ëüêîñò³ ä³òåé, ùîäî ÿêèõ íàäàºòüñÿ ÏÑÏ.
2 Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2005 ð.– íåçàëåæíî â³ä ãðóïè ³íâàë³äíîñò³ äèòèíè.
3 Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2005 ð. ï³ëüãà íàäàºòüñÿ òàêîæ Ãåðîÿì Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïðàö³.
4 Ï³ëüãà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çàñòîñîâóºòüñÿ äî 1 ñ³÷íÿ 2005 ð.

Податкова соціальна пільга, % від мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року

100

Для будь-якого
платника податку

є самотньою матір'ю
або самотнім батьком
(опікуном, піклуваль-
ником) – у розрахунку
на кожну дитину віком

до 18 років 1

є вдівцем або вдовою

є учнем, студентом,
аспірантом, ордина-
тором, ад'юнктом, вій-
ськовослужбовцем
строкової служби4

є інвалідом I або II
групи, у тому числі

з дитинства

є особою, віднесе-
ною законом до 1 або 2
категорії осіб, постраж-

далих внаслідок
Чорнобильської ката-
строфи, включаючи
осіб, нагороджених
грамотами Президії
Верховної Ради УРСР
у зв'язку з їх участю
в ліквідації наслідків
Чорнобильської
катастрофи

для платника, який:

150 200

утримує дитину-
інваліда I або II групи2 –
у розрахунку на кожну
дитину віком до 18

років 1

має троє чи більше
дітей віком до 18 років

– у розрахунку на кожну
таку дитину 1

є особою, якій прису-
джено довічну стипен-
дію як громадянину, що
зазнав переслідувань

за правозахисну
діяльність, включаючи

журналістів

є особою, яка була
насильно вивезена з
території колишнього
СРСР під час Другої
світової війни на те-
риторію держав, що
перебували у стані

війни з колишнім СРСР
або були окупо-

вані фашистською
Німеччиною та її
союзниками

для платника, який є:

Героєм України, Героєм
Радянського Союзу або
повним кавалером
ордена Слави чи
Трудової Слави3

учасником бойових дій
під час Другої світової
війни або особою, яка у
той час працювала в
тилу, на яких поширю-
ється дія закону Украї-
ни «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх
соціального захисту»

колишнім в'язнем
концтаборів, гетто та
інших місць примусо-
вого утримання під час
Другої світової війни
або особою, визнаною

репресованою чи
реабілітованою

 особою, яка перебу-
вала на блокадній те-
риторії колишнього
Ленінграда (Санкт-
Петербург, Російська
Федерація) у період з
8 вересня 1941 року
по 27 січня 1944 року
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Рис. 1.49. Обмеження щодо застосування податкової соціальної пільги

Податкова соціальна пільга:

застосовується виключно
за одним місцем його
нарахування (виплати)

застосовується до доходу,
нарахованого після моменту

подання заяви

застосовується до доходу,
нарахованого платнику по-
датку (нарахованого на його
користь) протягом звітного
податкового місяця як заро-
бітна плата (інші, прирівняні
до неї відповідно до законо-
давства виплати, компенсації
та відшкодування), якщо його
розмір не перевищує суми
місячного мінімального про-
житкового рівня для праце-
здатної особи, встановленого
на 1 січня звітного податко-
вого року, помноженої на 1,4
та округленої до найближчих

10 гривень

пільги, що перевищують 100%
мінімальної заробітної плати,
застосовується тільки за
наявності підтверджуючих

документів

не застосовується до будь-
яких доходів самозайнятої
особи від підприємницької
діяльності та іншої неза-

лежної професійної діяльності

не застосовується до будь-яких інших доходів
платника податку, якщо він отримує такі доходи, як:

плата за вико-
нання громадських
робіт, яка повністю

або частково
фінансується за
рахунок бюджету
або відповідного
фонду загально-
обов'язкового
державного
соціального
страхування

заробітна плата під
час відбування
покарання
у вигляді

позбавлення волі

стипендія, грошо-
ве чи майнове

(речове) забезпе-
чення, одержувані
учнями, студен-

тами, аспірантами,
ординаторами,
ад'юнктами,

військовослуж-
бовцями строкової
служби, що випла-
чуються з бюджету

заробітна плата
осіб, які відповідно

до закону є
державними
службовцями

заробітна плата,
нарахована

(виплачена) за
здійснення роботи
за наймом у складі
екіпажу (команди)
транспортного
засобу, який
перебуває за

межами території
України, її

територіальних вод
(виключної

економічної зони),
у тому числі на
якірних стоянках,
та належить
резиденту на

правах власності
або перебуває у
його тимчасовому

(строковому)
користуванні
та/або є

зареєстрованим
у Державному

судновому реєстрі
України чи

Судновій книзі
України

доходи самозайня-
тої особи від під-
приємницької

діяльності, а також
іншої незалежної
професійної
діяльності
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Рис. 1.50. Тимчасові обмеження розмірів податкової соціальної пільги

Рис. 1.51. Порядок подання заяви та початок нарахування податкової
соціальної пільги

Тимчасові обмеження щодо розмірів податкової соціальної пільги
(% від встановленого Законом [26] розміру)

2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік  і далі

30% 50% 80% 100%

Заява на право застосування податкової соціальної пільги

подається не подається

при першому
працевлашту-

ванні

при зміні за само-
стійним рішенням
місця отримання
податкової соці-
альної пільги

(після подання
зави про відмову
від такої пільги за

попереднім
місцем роботи)

за місцем отри-
мання основ-
ного доходу

(визначеним у
трудовій книж-
ці) на дату
набрання
чинності

Законом [26]

у випадку, коли
платник отри-
мує доходи,

наявність яких є
умовою неза-
стосування

пільги до будь-
яких інших його

доходів

Податкова соціальна пільга
починає застосовуватися до
нарахованих доходів у вигляді

заробітної плати
з дня отримання праце-

давцем заяви платника податку
про застосування пільги

Податкова
соціальна
пільга почи-
нає застосо-
вуватися з
моменту на-

брання
чинності

Законом [26]

Податкова соціальна
пільга починає засто-
совуватися до цих

доходів при їх нараху-
ванні (виплаті), та

закінчує застосовува-
тися при завершенні
нарахування таких

доходів
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Рис. 1.52. Права та обов’язки платника у зв’язку із застосуванням
податкової соціальної пільги

Рис. 1.53. Зобов’язання працедавця щодо податкової соціальної пільги

Платник податку

має право зобов'язаний

самостійно обирати  та
змінювати за власним

рішенням місце
отримання податкової

соціальної пільги

у випадку зміни місця отримання податкової
соціальної пільги за самостійним рішенням надати
працедавцю за попереднім місцем її застосування
заяву про відмову від такої пільги за формою,
визначеною центральним податковим органом

Така заява не подається, якщо:

платник податку
припиняє трудові
відносини з таким
працедавцем з

будь-яких підстав

платник отримує до-
ходи, наявність яких є
умовою незастосуван-
ня пільги до будь-яких
інших його доходів

Податковий агент, що надає платникові податкову соціальну пільгу

відображає
у складі
річної

податкової
звітності всі
випадки

отримання
заяв плат-
ників подат-

ку про
застосуван-
ня пільги та
заяв про

відмову від
такої пільги

не несе відповідаль-
ності за порушення

платником вимог щодо
отримання пільги лише

за одним місцем
роботи, за винятком
випадків, коли такий
працедавець і такий
платник податку є

пов'язаними особами
або коли суд

встановлює факт змови
між ними, спрямованої

на ухилення від
оподаткування цим

податком

здійснює перерахунок сум доходів, нара-
хованих такому платнику податку у вигляді
заробітної плати, а також сум, наданих
податкових соціальних пільг, та за

наслідками такого перерахунку стягує суму
недоплати або зменшує суму податкових
зобов'язань платника на суму переплати

якщо працедавець з будь-яких причин не
здійснює перерахунки та/або не утримує
суму недоплати чи її частину (крім випадку
звільнення робітника) у встановлені строки,

то така сума стягується податковим
органом за рахунок такого працедавця і не
включається до складу його валових витрат
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Рис. 1.54. Варіанти проведення перерахунку у зв’язку з наданням
податкових соціальних пільг

Рис. 1.55. Загальні випадки закінчення або призупинення терміну
надання податкових соціальних пільг

Перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді
заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг проводиться:

за на-
слідка-
ми кож-
ного

звітного
податко-
вого
року

під час проведення розрахунку за останній
місяць застосування податкової соціальної
пільги при зміні місця її застосування за

самостійним рішенням платника податку або
у випадках, коли платник отримує доходи,
наявність яких є умовою незастосування
пільги до будь-яких інших його доходів

під час проведення
остаточного розра-
хунку з платником
податку, який

припиняє трудові
відносини з таким
працедавцем

Термін застосування податкових соціальних пільг закінчується (призупиняється):

без подання заяви про відмову від пільг

при по-
данні зая-
ви про від-
мову від
пільги –

починаючи
з місяця,
вказаного
в такій
заяві

при завер-
шенні нараху-
вання дохо-
дів, наяв-
ність яких є
умовою неза-
стосування
пільги до
будьяких
інших його
доходів

у випадку смерті або
втрати статусу

резидента – починаючи
з місячного податко-
вого періоду, наступ-
ного за тим, в якому

платник податку поми-
рає чи визнається
судом померлим,

безвісно відсутнім або
втрачає резидентський

статус

у випадку подання заяви
про застосування пільги
більш, ніж одному праце-
давцю, такий платник

податку втрачає право на
отримання податкової

соціальної пільги за всіма
місцями отримання дохо-
ду починаючи з місяця,
у якому мало місце таке
порушення, та закінчуючи
місяцем, у якому право
на застосування податко-
вої соціальної пільги

відновлюється

у випадку припинення трудових відносин з працедавцем,– починаючи з місяця,
в якому припиняються трудові відносини, незалежно від кількості відпрацьованих

у цьому місяці днів
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Рис. 1.56. Умови для відновлення права на податкові соціальні пільги
у випадку порушення платником вимог щодо місця їх надання

Отримання податкової соціальної пільги більш, ніж в одного працедавця

Втрата платником права на податкову соціальну пільгу

Подання платником заяви про відмову від такої пільги всім працедавцям із зазначенням
місяця, в якому сталося таке порушення

Кожний окремий працедавець розраховує та утримує відповідну суму недоплати
податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми такої недоплати за рахунок найближчої
виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності суми такої виплати –

за рахунок наступних виплат

Сума недоплати та штрафу не утримана
до закінчення граничного строку,

встановленого законом для подання річної
декларації з цього податку

ця сума стягується податковим органом у
порядку, визначеному законом

Сума недоплати та
штрафу утримана

Право на застосування податкової соціальної пільги до доходу платника податку
відновлюється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому сума такої

недоплати та штраф повністю погашаються
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Рис. 1.57.  Можливі наслідки проведення перерахунку у зв’язку
з наданням податкових соціальних пільг

Результати проведення перерахунку у зв'язку з наданням податкових соціальних пільг

Недоплата Переплата

Платник
продовжує
працювати у
працедавця

Платник
припиняє
трудові

відносини з
працедавцем

Платник
продовжує
працювати у
працедавця

Платник
припиняє
трудові

відносини з
працедавцем

така сума стя-
гується праце-
давцем за

рахунок суми
будь-якого

оподатковувано
го доходу (пі-
сля його опо-
даткування) за
відповідний мі-
сяць, а при

недостатності
суми такого до-
ходу – за ра-
хунок оподат-
ковуваних до-
ходів наступних
місяців, до пов-
ного погашення

суми такої
недоплати

непогашена
сума недо-

плати, в частині
перевищення
суми оподатко-
вуваного дохо-
ду платника
податку за

останній звіт-
ний період,

включається до
складу подат-
кового зобов'я-
зання платника
податку за
наслідками
звітного

податкового
року

на суму пере-
плати змен-
шується сума
нарахованого
податкового
зобов'язання
платника по-
датку за від-
повідний мі-
сяць, а при

недостатності
такої суми –
сума податко-
вих зобов'язань

наступних
податкових
періодів, до
повного

повернення
суми такої
переплати

сума пере-
плати, що
перевищує

суму податко-
вого зобов'я-
зання, нарахо-

ваного за
останній

звітний період,
то така сума
підлягає від-
шкодуванню
з бюджету
у встанов-

леному порядку
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Рис. 1.58. Обмеження щодо терміну дії окремих податкових
соціальних пільг

Термін надання податкової соціальної пільги в окремих випадках

надаються до кінця року, в якому дитина досягає
вісімнадцяти років, а у разі її смерті до досягнення
такого віку,– до кінця року, на який припадає така

смерть

право на отримання пільги втрачається у разі
позбавлення платника податку батьківських прав
або якщо він відмовляється від дитини чи передає
дитину на державне утримання, у тому числі до
будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого
будинку сімейного типу, незалежно від того, чи
береться плата за таке утримання, чи ні, а також
якщо дитина стає курсантом на умовах її повного
утримання починаючи з податкового місяця, на

який припадає відповідна подія

зупиняється з податкового місяця, в якому такий
вдівець або вдова бере наступний шлюб чи

підпадає під опіку інших осіб

Пільги на дітей

Пільга вдовам
(вдівцям)

Пільги «чорнобильцям», учням,
студентам, аспірантам, ордина-
торам, військовослужбовцям
строкової служби, інвалідам,

отримувачам довічної стипендії

зупиняються з податкового
місяця, наступного за місяцем,
в якому платник податку втрачає

відповідний статус
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1.6. Податковий кредит

Рис. 1.59. Загальні умови для нарахування податкового кредиту

Платник має бути резидентом
Наявність індивідуального
ідентифікаційного номеру

платника податків

Вимоги до платника

Право на податковий кредит

суми витрат мають
бути відображені в

податковій декларації

витрати мають бути поне-
сені в зв'язку з придбанням

товарів, робіт, послуг
виключно у резидентів

загальна сума податкового кре-
диту не може бути більше суми
річного оподатковуваного доходу,
отриманого як заробітна плата

документальне
підтвердження

понесених витрат

право податкового кредиту на
наступні періоди
не переноситься

до податкового кредиту не вклю-
чаються суми ПДВ та акцизного
збору, сплачені у зв'язку з прид-
банням товарів (робіт, послуг)
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Рис. 1.60. Вимоги щодо документального підтвердження права
на податковий кредит

Рис. 1.61. Додаткові умови для віднесення в податковий кредит
витрат на благодійництво

Витрати, пов'язані з благодійництвом

Неприбуткові організації мають бути
зареєстровані в Україні

Сума добровільних пожертвувань
не повинна бути менше 2% і не
більше 5% загального річного
оподатковуваного доходу

Вимоги до документального підтвердження витрат, які включаються
до складу податкового кредиту

Документи, що підтверджують
фактично понесені витрати:

Підтверджуючі документи

фіскальні або товарні чеки

касові ордери

товарні накладні

інші розрахункові документи
або договори

не надси-
лаються
податко-
вому
органу

підлягають збері-
ганню платником
податку протягом
строку, достат-
нього для прове-
дення податковим
органом податкової
перевірки стосовно

нарахування
такого податкового

кредиту

які ідентифікують продавця товарів (робіт,
послуг) та визначають суму таких витрат
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Рис. 1.62. Склад витрат платника, які можуть бути включені
в податковий кредит

Витрати, які можуть бути віднесені платником до складу
податкового кредиту

Починаючи з 01.01.2004 року

суми коштів або вартість
майна, переданих платником

податку у вигляді
пожертвувань або
благодійних внесків

суми коштів, сплачених
платником податку на

користь закладів освіти для
компенсації вартості

середньої професійної або
вищої форми навчання

суми витрат платника
податку на сплату за власний
рахунок страхових внесків,
страхових премій за дого-
ворами довгострокового

страхування життя

У наступні періоди

з початку податкового року, на-
ступного за роком, в якому набе-
ре чинності закон про загально-

обов'язкове медичне
страхування

суми власних коштів платника
податку, сплачених на користь
закладів охорони здоров'я для
компенсації вартості платних

послуг з лікування

після набрання чинності
відповідним законом, але не
раніше 1 січня 2005 року

частина суми процентів за
іпотечним кредитом, сплачених

платником податку

суми витрат платника податку
на сплату за власний рахунок
пенсійних внесків, а також

внесків на банківський пенсійний
депозитний рахунок та на

пенсійні вклади за договорами
недержавного пенсійного

забезпечення
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Рис. 1.63. Додаткові умови для віднесення
в податковий кредит витрат на освіту

Рис. 1.64. Формула для розрахунку суми процентів за іпотечний кредит,
яка включається до складу податкового кредиту платника

Рис. 1.65. Формула для розрахунку коригуючого коефіцієнта для
включення в податковий кредит процентів за іпотечним кредитом

К  =

мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює
100 квадратних метрів

фактична загальна площа житла, яке будується
(придбається) платником податку за рахунок

іпотечного кредиту, кв. метрів

Витрати, пов'язані з освітою

Витрати мають бути зв'язані
з отриманням або середньої
професійної або вищої освіти

При навчанні платника або члена
його сім'ї першого ступеня спо-

ріднення витрати включаються до
податкового кредиту одного з них за
їх вибором; при навчанні обох членів

подружжя (які перебувають у
зареєстрованому шлюбі) – окремо
до податкового кредиту кожного,

відповідно до вартості його навчання

Отримувачем освітніх послуг
може бути як сам платник,
так і інший член його сім'ї

першого ступеня споріднення

Загальна сума витрат не повинна
перевищувати суми МПМ  на

працездатну особу на початок року,
помноженої на 1,4 і округленої

до 10 грн, в розрахунку на кількість
повних або неповних місяців

навчання протягом звітного року

Частина суми процентів, яка включа-
ється до складу податкового кредиту
платника податку – позичальника
іпотечного житлового кредиту

сума процентів, фактично
сплачених платником податку
протягом звітного податкового
року у рахунок його погашення

=  х   К
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Рис. 1.66. Визначення іпотечного житлового кредиту

Рис. 1.67. Алгоритм віднесення в податковий кредит частини суми
процентів за іпотечним житловим кредитом

Іпотечний житловий кредит

товариства співвласників квартир

фізичні особи

житлові кооперативи

Отримувачі

не менше п'яти повних календарних роківСтрок надання

фінансування витрат, пов'язаних з будів-
ництвом або придбанням квартири (кімнати)
або житлового будинку (його частини) (з ура-
хуванням землі, що знаходиться під таким

житловим будинком, чи присадибної ділянки),
які надаються у власність позичальника

з прийняттям кредитором такого житла (землі,
що знаходиться під ним, чи присадибної

ділянки) у заставу

Цілі

До податкового кредиту включається частина суми процентів за іпотечним
житловим кредитом

К > 1

до складу податкового кредиту
включається добуток суми фактично

сплачених процентів
на коригуючий коефіцієнт

до складу податкового кредиту вклю-
чається сума фактично сплачених

процентів за іпотечним кредитом без
застосування такого коефіцієнта

такні
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Рис. 1.68. Особливості включення в податковий кредит частини суми
процентів за іпотечним житловим кредитом

Право на віднесення до податкового кредиту частини суми процентів
за іпотечним житловим кредитом виникає:

по іпотечному житловому кредиту, за рахунок якого будується чи
придбається житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким

платником податку як основне місце його проживання

тільки в межах фактично сплаченої суми процентів

не частіше одного разу на 10 календарних років починаючи з року, в якому
об'єкт житлової іпотеки придбається або починає будуватися

у платників, які мають статус резидента та на постійне місце проживання
в Україні

тільки у осіб, які
досягли 18-річного віку

це правило
не поширюється
на випадки, коли:

за умовами заповіту
об'єкт іпотеки переда-
ється у спадщину
фізичній особі,

молодшій за віком

у одного з членів подружжя, у спільній
частковій або спільній сумісній власності

якого знаходиться об'єкт іпотеки

кредитна угода має бути підписаною обома
членами такого подружжя або одним з

членів подружжя за наявності нотаріально
завіреної довіреності іншого члена подружжя

на таке підписання

об'єкт іпотеки перебуває у спільній частковій
або спільній сумісній власності подружжя,
один з членів якого молодший за віком
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Рис.  1.69.  Особливості податкового обліку операцій іпотечного
житлового кредитування у членів подружжя

Особливості податкового обліку операцій іпотечного житлового
кредитування у членів подружжя

право на включення до складу податкового кредиту
(в межах встановлених строків) частини суми
процентів, фактично сплаченої за іпотечним

житловим кредитом, має платник податку, у влас-
ності якого залишається за домовленістю сторін або

за рішенням суду такий об'єкт іпотеки

при розділі об'єкту іпотеки внаслідок розлучення
право на податковий кредит мають обидва колишніх
члени подружжя відповідно до розподіленого між
ними обов'язку з погашення суми такого кредиту та
процентів за ним, якщо такий розподіл дозволено

кредитним іпотечним договором

встановлені часові обмеження поширюються на
колишнього члена подружжя, у власності якого
залишається об'єкт іпотеки, а у разі поділу такого
об'єкта між колишніми членами подружжя – на

кожного такого члена

право на податковий кредит переходить до іншого
члена подружжя починаючи з процентів, сплачених

з початку звітного року, на який припадає така
смерть або таке рішення суду

особою, відповідальною за його погашення, є такий
позичальник, а власність, яка перебуває в іпотеці
згідно з договором іпотечного житлового кредиту-
вання, не може бути включеною до складу спільної
часткової або спільної сумісної власності такого
подружжя до повного погашення такого іпотечного

житлового кредиту та процентів за ним

При
розлученні

У випадку
смерті  (ви-
знання за рі-
шенням суду
померлим або
без вісті від-
сутнім) члена
подружжя –
позичальника

позичальник
бере шлюб
після отри-

мання іпотеч-
ного житлово-
го кредиту
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Рис. 1.70. Умови для включення в податковий кредит частини суми
процентів за новим іпотечним житловим кредитом

У випадку отримання нового іпотечного кредиту право на включення до складу
податкового кредиту частини суми процентів, фактично сплачених

за новим іпотечним житловим кредитом, виникає:

по закінченні 10 кален-
дарних років за попереднім

іпотечним житловим
кредитом

після повного погашення основної суми
та процентів попереднього іпотечного
житлового кредиту (якщо термін його

погашення перевищує 10 років)

без дотримання встановлених строків у разі:

примусового продажу або конфіскації об'єкта іпотеки у випадках,
передбачених законом

ліквідації об'єкта житлової іпотеки за рішенням органу місцевої влади
у випадках, передбачених законом

зруйнування об'єкта житлової іпотеки або визнання його непридатним
для використання з форс-мажорних обставин

продажу об'єкта іпотеки у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством)
платника податку відповідно до закону
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Рис. 1.71. Умови для віднесення до складу податкового кредиту витрат,
пов’язаних з охороною здоров’я

Витрати, пов'язані з оплатою медичних послуг

В податковий кредит вклю-
чається сума власних коштів
платника податку, сплачених
на користь закладів охорони
здоров'я для компенсації
вартості платних послуг з
лікування такого платника
податку або члена його сім'ї
першого ступеня спорід-
нення, в тому числі:

для придбання ліків

для придбання донорських
компонентів

для придбання протезно-
ортопедичних пристосувань

у розмірах, що не покрива-
ються виплатами з фонду
загальнообов'язкового
медичного страхування

лікування та протезування
зубів з використанням доро-
гоцінних металів, гальвано-
пластики та порцеляни

придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних
послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений КМУ

До податкового кредиту
не включаються витрати на:

косметичне лікування або
косметичну хірургію (вклю-
чаючи косметичне протезу-
вання, не пов'язане з медич-

ними показаннями)

водолікування та геліотера-
пію, не пов'язані з лікуванням

хронічних захворювань

аборти, крім абортів, які про-
водяться за медичними пока-
заннями, або якщо вагітність
стала наслідком зґвалтування

операції з переміни статі

лікування венеричних захво-
рювань, крім СНІДу та вене-

ричних захворювань, причиною
яких стало нестатеве

зараження або зґвалтування

лікування тютюнової чи
алкогольної залежності

клонування людини
або її органів
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Рис. 1.72. Умови для віднесення до складу податкового кредиту витрат,
пов’язаних з довгостроковим страхуванням життя

Витрати, зв'язані з довгостроковим страхуванням життя
та недержавним пенсійним забезпеченням

В податковий кредит включаються суми страхових внесків
(премій) та пенсійних внесків страховику-резиденту,

недержавному пенсійному фонду, установі банку за дого-
ворами довгостроково-го страхування життя, недержав-
ного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з
недержавним пенсійним фондом, а також внесків на бан-
ківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади

Витрати мають
бути здійснені
за рахунок
платника

Ці витрати не можуть перевищувати у розрахунку за кожний з повних чи непов-
них місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування:

при страхуванні (недержавному пенсійному
забезпеченні) платника податку – суми

місячного мінімального прожиткового рівня
для працездатної особи, встановленого на

1 січня звітного податкового року,
помноженої на 1,4 та округленої до

найближчих 10 грн

Якщо платник податку або члени його сім'ї
першого ступеня споріднення були
застраховані їх працедавцями (або

працедавці є вкладниками недержавних
пенсійних фондів на їх користь),– відповідна

гранична сума зменшується для такої
застрахованої особи на суму відповідних
внесків, сплачених працедавцем протягом

такого звітного року

Якщо член сім'ї платника податку першого
ступеня споріднення самостійно

застрахував такі самі ризики за окремим
страховим договором або він є вкладником
недержавного пенсійного фонду за окремим

пенсійним контрактом

при страхуванні члена сім'ї
платника податку першого
ступеня споріднення – 50
відсотків такої суми у
розрахунку на кожного

застрахованого члена сім'ї

такий член сім'ї має пра-
во включити до складу
свого податкового кре-
диту суму страхових
(пенсійних) внесків

(премій), сплачених за
таким окремим страхо-
вим договором або за
пенсійним контрактом,
в такому ж розмірі

платник податку не має
права включати до скла-
ду податкового кредиту
таку суму стосовно
такого члена сім'ї
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1.7. Оподаткування окремих видів доходів

Рис. 1.73. Класифікація об’єктів нерухомості для цілей оподаткування
доходів фізичних осіб

Нерухоме майно (нерухомість)

об'єкти майна, які розташовуються
на землі і не можуть бути перемі-
щені в інше місце без втрати їх
якісних або функціональних
характеристик (властивостей)

земля

до вартості нерухомості у вигляді
землі включаються також вартість
будь-яких її капітальних поліпшень,
у тому числі її планування, іригації,

осушення, та дороги (шляхи)

споруди,
а саме:
об'єкти
нерухо-
мості, від-
мінні від
будівель

будівлі, а саме: при-
міщення, пристосо-
вані для постійного
або тимчасового
перебування в них
людей, а також

об'єкти власності,
функціонально

пов'язані з такими
приміщеннями

кімнати у багатосімейних
(комунальних) квартирах

кімнати у багатосімейних
(комунальних) квартирах

індивідуальні гаражі або місця на
гаражних стоянках чи в гаражних

кооперативах

інші об'єкти дачної (садової)
інфраструктури, відмінні від землі

будинки (включаючи
готелі, мотелі, кем-
пінги та інші подібні
об'єкти туристичної
інфраструктури)

квартири

дачні
будинки
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Рис. 1.75. Оподаткування доходів від продажу нерухомого майна, яке
перебувало у власності платника податку станом на 01.01.2004 року

Рис. 1.74. Об’єкти оподаткування за операціями
з продажу нерухомого майна

Операції з продажу нерухомого майна

яке перебувало у власності
платника на 01.01.2004 року

яке набуто у власність платника
після 01.01.2004 року

дохід від продажу
об'єкта нерухомості

об'єкт
оподаткування

прибуток від продажу
об'єкта нерухомості

Дохід від продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника
податку станом на 01.01.2004 року

визначається виходячи з ціни,
зазначеної у договорі купівлі-

продажу

але не нижче оціночної вартості такого
нерухомого майна, розрахованої
відповідним державним органом

не частіше одного разу протя-
гом звітного податкового року

будинок квартира кімната

включаючи землю, що зна-
ходиться під таким об'єк-

том, або присадибну ділянку

загальна площа такого будинку,
квартири або кімнати перевищує

100 квадратних метрів?

оподатковується за ставкою у
розмірі 1 відсотка від вартості

такого майна

більш ніж одного з об'єктів
нерухомості

іншого об'єкта нерухомості

об'єкта незавершеного
будівництва

частина доходу,
пропорційна сумі такого

перевищення

оподатковується за став-
кою у розмірі 5 відсотків від

вартості такого майна

так

ні
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Рис. 1.76. Оподаткування операцій з продажу нерухомого майна,
набутого у власність платником податку після 01.01.2004 року

Прибуток від продажу нерухомого майна, набутого у власність платником
податку після 01.01.2004 року

не частіше одного разу протягом
звітного податкового року

інші ситуації

будинок квартира кімната

включаючи землю, що зна-
ходиться під таким об'єк-

том, або присадибну ділянку

більш ніж одного з об'єктів
нерухомості

іншого об'єкта нерухомості

об'єкта незавершеного
будівництва

розраховується як позитивна різниця
між доходом, отриманим внаслідок
продажу такого об'єкта нерухомості,
та витратами, понесеними на його

придбання (будівництво), зменшена на
10 відсотків у розрахунку за кожний рік

володіння такою нерухомістю,
починаючи з другого календарного
року, наступного за роком набуття
власності на таку нерухомість

розраховується як
позитивна різниця між
доходом, отриманим

внаслідок продажу такого
об'єкта нерухомості, та

витратами, понесеними на
його придбання
(будівництво)

оподатковується за ставкою
у розмірі 15 (13)% від вартості такого майна

сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження

такого об'єкта нерухомості
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Рис. 1.77. Вимоги щодо визначення розміру доходів і витрат
за операціями продажу нерухомого майна

Рис. 1.78. Формула для розрахунку обєкта оподаткування за операціями
продажу нерухомого майна, набутого у власність платником податку

після 01.01.2004 року

Вимоги щодо розрахунку доходів і витрат за операціями продажу
нерухомого майна

дохід від продажу об'єкта
нерухомості

витрати з придбання такого об'єкта
нерухомості

визначається виходячи з ціни,
зазначеної у договорі

купівлі-продажу

але не нижче оціночної вартості
такого нерухомого майна, розрахо-
ваної дер-жавним органом, упов-
новаженим здійснювати таку оцінку

відповідно до законодавства

при будівництві
(спорудженні) обєкта

в інших
випадках

його оціночна вартість,
розрахована держав-
ним органом, уповно-
важеним здійснювати
таку оцінку відповідно
до законодавства

зазначені
у нотарі-
ально
посвід-
ченому
договорі

оподатковуваний
прибуток

дохід, отриманий
платником податку

внаслідок відчуження
об'єкта нерухомості

(= –
витрати, понесені

платником податку у
зв'язку з придбанням

такого об'єкта нерухомості

(

×

× [ (1 – 0,1 ×
кількість повних або неповних календар-
них років, протягом яких об'єкт нерухо-
мості перебував у власності платника

податку

[

=
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Рис. 1.79. Порядок сплати податку за операціями продажу (обміну)
нерухомого майна

Рис. 1.80. Особливості оподаткування операцій
обміну нерухомого майна

Податок  за операціями продажу (обміну) нерухомого майна

сплачується
сторонами угоди

самостійно

утримується
податковим

агентом – нотаріусом

до моменту нота-
ріального посвід-

чення угоди

сплачується (перера-
ховується) до бюдже-
ту у строки та за про-
цедурою, встановле-
ними законодавством
для утримання та
сплати (перераху-
вання) державного

мита

функції нотаріуса за такими
операціями

посвідчення відповідного
договору за наявності

оціночної вартості такого
нерухомого майна

надання послуг із здій-
снення податкових

розрахунків

Фізична
особа А

Фізична
особа Б

Обєкт нерухомості 1

Обєкт нерухомості 2

Обєкт оподаткування – дохід (прибуток),
обчислюється за правилами, що застосовуються

до операцій продажу, в залежності від:

50 відсотків від суми
податку, виходячи з
вартості відчужу-
ваного об'єкта 1

50 відсотків від суми
податку, виходячи з
вартості відчужува-

ного об'єкта 2

виду
об'єкта

моменту
набуття
його у

власність
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Рис. 1.81. Порядок обчислення і сплати податку за операціями продажу
рухомого майна

Механізм оподаткування операцій продажу (обміну) рухомого майна

об'єкт
оподаткування

дохід платника податку
від продажу об'єкта
рухомого майна

оподатковується за ставкою 15
(13)%

порядок сплати

самостійно
сплачується
сторонами
угоди, попе-
редньо її но-
таріальному
посвідченню

утримується
податковим
агентом

Посередни-
ком – при про-
дажу за посе-
редництвом

юридичної особи

як виняток продавець звільняється від
сплати цього податку при продажу:

легкового автомобіля

мотоцикла

моторолера

моторного (парусного) човна

за умови сплати (перерахування) ним
суми відповідного державного мита до
бюджету до або під час такого продажу

Нотаріусом, який сплачує (перерахо-
вує) її до бюджету у строки та за про-
цедурою, встановленими законодав-

ством для утримання та сплати
(перерахування) державного мита
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Рис. 1.82. Оподаткування бартерних операцій з рухомим майном

Таблиця 1.6
Особливості оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду

Фізична
особа А

Фізична
особа Б

Обєкт рухомого майна 1

Обєкт рухомого майна 2

Обєкт оподаткування – вартість майна,
розрахована за звичайними цінами

50 відсотків від суми податку за
ставкою 15 (13)%, виходячи з

вартості відчужуваного об'єкта 1

50 відсотків від суми податку за
ставкою 15 (13)%, виходячи з

вартості відчужуваного об'єкта 2

Вид операції Об'єкт оподаткування
Особа, відповідальна

за нарахування
та сплату податку

Надання в оренду земельної
ділянки сільськогосподар�
ського призначення, земельної
частки (паю), майнового паю

Визначається виходячи з розміру
орендної плати, зазначеної в дого�
ворі оренди, але не менше міні�
мальної суми орендного платежу,
встановленої законодавством з
питань оренди землі

Орендар

Надання в оренду іншого
нерухомого майна (включа�
ючи земельну ділянку, що зна�
ходиться під таким нерухомим
майном, чи присадибну
ділянку)

Визначається виходячи з розміру
орендної плати, зазначеної в
договорі оренди, але не менше
мінімальної суми орендного
платежу за повний чи неповний
місяць оренди

Орендар

Надання в оренду нерухомого
майна фізичній особі, яка не
є суб'єктом підприємницької
діяльності

Платник податку –
орендодавець
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Рис. 1.83. Особливості оподаткування доходів від надання нерухомості
в оренду фізичним особам

Рис. 1.84. Фактори, що враховуються при встановленні мінімальної суми
орендного платежу

Рис. 1.85. Варіанти, коли для цілей оподаткування дохід від надання
в оренду нерухомості визначається за фактичними цінами

Мінімальна сума орендного платежу встановлюється виходячи з:

мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної

площі нерухомості

інших функціональних та якісних
показників, що встановлюються

органом місцевого самоврядування

місця розташування об'єкту нерухомості

Особливості оподаткування операцій з надання нерухомості в оренду
фізичним особам

Порядок сплати Порядок оформлення договору

орендодавець самостійно нара-
ховує та сплачує податок до бю-
джету у строки, встановлені зако-
ном для квартального податкового
періоду, а саме: протягом 40 кален-
дарних днів, наступних за останнім

днем такого звітного кварталу

договір оренди нерухомого майна
підлягає нотаріальному посвідченню,
при цьому нотаріус зобов'язаний
надіслати інформацію про такий

договір податковому органу за основ-
ним місцем проживання платника
податку – орендодавця за формою
та у спосіб, що встановлені КМУ

Дохід від надання в оренду нерухомості визначається за фактичними
цінами у випадках:

Мінімальну вартість місяч-
ної оренди одного квадрат-
ного метра загальної площі
нерухомості не встановлено

до початку звітного
податкового року

Мінімальну вартість місяч-
ної оренди одного квад-
ратного метра загальної
площі нерухомості не

оприлюднено до початку
звітного податкового року

Розмір орендної
плати, встановле-
ний в договорі
оренди, переви-
щує мінімальну
суму орендного

платежу
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Рис. 1.86. Алгоритм розрахунку мінімальної суми орендного платежу
при наданні нерухомості в оренду

Рис. 1.87. Алгоритм розрахунку мінімальної вартості місячної оренди
1 кв. метру нерухомості

Рис. 1.88. Додаткові коефіцієнти для коригування мінімальної вартості
місячної оренди 1 кв. метру нерухомості

Мінімальна сума
орендного платежу

при наданні
нерухомості в оренду

Загальна площа
орендованого об'єкта
нерухомості (кв. м)

Мінімальна вартість
місячної оренди

1 кв. м нерухомості
(грн/кв. м)

= ×

Мінімальна
вартість

місячної оренди
1 кв. м

нерухомості
(грн/кв. м)

=

×
Середня вартість 1 кв. метру подібного
новозбудованого об'єкта за ринковою

вартістю (грн/кв. м)

Коефіцієнт окупності об'єкта, що
відповідає проектному терміну його
експлуатації (від 5 до 100 років)

М × Ф × Т

× 12

Додаткові коефіцієнти, що можуть застосовуватися органами місцевого
самоврядування при визначенні мінімальної вартості місячної оренди

1 кв. м нерухомості

М

враховує місцезна-
ходження об'єкта

враховує функціональне
використання об'єкта

враховує місцезна-
ходження об'єкта

Ф Т

у разі його розмі-
щення у централь-
ній, курортній, істо-
ричній або заповід-
ній зоні населеного
пункту дорівнює 2,
близько від центру –

1,5, далеко від
центру – 1

у разі його використання
для провадження вироб-
ничої діяльності дорівнює

2, іншої комерційної
діяльності – 3, некомер-
ційної діяльності, у тому
числі для проживання
фізичних осіб,– 1

враховує інші якісні
характеристики
об'єкта, такі як

висота житлового
приміщення,

внутрішнє осна-
щення, технічний

стан тощо
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Рис. 1.89. Механізм оподаткування доходів, отриманих у вигляді
процентів на банківські депозити та депозитні сертифікати

Рис. 1.90. Особливості оподаткування різних видів процентів

Податковий агент

Нарахування
процентів

Виплата
процентів

Платник податку

особа, яка здійснює нарахування (сплату) процен-
тів – банк або небанківська фінансова установа

податковий розрахунок загальної суми нарахованих
процентів та загальної суми утриманих з них подат-
ків подається податковим агентом у складі подат-
кової декларації з податку на прибуток підприємств
у строки, встановлені законом для такого податку

загальна сума податків, утриманих протягом звіт-
ного податкового місяця з таких нарахованих (спла-
чених) процентів платнику податку, сплачується

(перераховується) до бюджету у строки, визначені
законом для місячного податкового періоду

на поточний або депо-
зитний (вкладний) бан-
ківський рахунок (у тому
числі картковий рахунок)

Проценти

сплачені
(нараховані)

з інших підстав

Оподатковуються за ставкою 5%
Оподатковуються за ставкою

15 (13)%

процентний або дисконт-
ний дохід за іменним
ощадним (депозитним)

сертифікатом

дохід за іпотечним
сертифікатом участі,
іпотечним сертифіка-
том з фіксованою

дохідністю

інвестиційний дохід,
який виплачується

компанією, що управ-
ляє активами ІСІ,

відповідно до закону

на вклад (внесок)
до кредитної спілки
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Рис. 1.91. Особливості оподаткування дивідендів і роялті

Роялті Дивіденди

можуть нарахову-
ватися лише у зв'язку

з використанням
платником податку
права на інтелек-

туальну (промислову)
власність, зареєстро-
ваного відповідно

до закону

Звільнені від оподат-
кування дивіденди, які
нараховуються на ко-
ристь платника подат-
ку у вигляді акцій (час-
ток, паїв), емітованих
юридичною особою-
резидентом, за умови,
коли таке нарахування
не змінює пропорцій
(часток) участі всіх

акціонерів (власників)
у статутному фонді

емітента, та внаслідок
чого збільшується

статутний фонд такого
емітента на сукупну
номінальну вартість
таких нарахованих

дивідендів

будь-який резидент або за
його дорученням – інша
особа, яка здійснює таке
нарахування (виплату),
включаючи того, що

сплачує податок на при-
буток підприємств у спосіб,
відмінний від загального
(є суб'єктом спрощених
систем оподаткування),

або є звільненим від сплати
такого податку з будь-яких

підстав

надає податковому органу у строки, встановлені
законом для місячного податкового періоду,

податковий розрахунок, форма якого визначається
за правилами, встановленими законом

ставка оподаткування – 15 (13)%
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Рис. 1.92. Специфіка оподаткування доходів, отриманих у вигляді
виграшів та призів

Доходи у вигляді виграшів та призів

виграші в азартні
ігри в казино, інших
гральних місцях чи
домах (за винятком
гри в тоталізатор)

об'єктом оподатку-
вання є позитивна
різниця між сумою
такого доходу та

документально під-
твердженими витра-
тами, понесеними у
зв'язку з отриман-
ням такого доходу
протягом робочого

дня (зміни)

податковим агентом є особа, яка здій-
снює нарахування такого доходу

грошові
виграші у
державні
лотереї,
статутний
фонд яких
на дату на-
брання чин-
ності Зако-
ном [26]
відповідає
вимогам,
що вста-
новлені
НБУ для
статутного
фонду
банків

звільнені
від оподат-
кування

виграші  та
призи вна-
слідок про-
ведення

конкурсу або
будь-якого
іншого при-
людного

розігрування
шансів
чи призів

виграші
у лоте-
рею

оподатковуються  без
врахування витрат,
понесених платником

податковим агентом є
особа, яка здійснює
нарахування такого

доходу

Оподатковується за ставкою 30 (26) процентів

виграші
в азартні ігри
в тоталізатор

при нараху-
ванні доходу
враховуються
витрати плат-
ника, понесе-
ні ним у зв’яз-
ку з отриман-
ням такого
доходу про-
тягом періоду
з початку
прийняття
ставок до

завершення
розіграшу
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Рис. 1.93. Особливості податкового обліку доходів, отриманих у вигляді
виграшів в азартні ігри

Вимоги щодо податкового обліку доходів від виграшів в азартні ігри

фізична особа (резидент чи
нерезидент) – гравець

податковий агент – суб'єкт підприємниць-
кої діяльності, який провадить діяльність з
організації та проведення азартних ігор

при вході до грального
закладу зобов'язаний
пред'явити паспорт

касові чеки, що підтвер-
джують придбання фішок,
жетонів, отримання інших
документів, які засвідчують
прийняття ставок для участі
в азартній грі, повинні збері-
гатися фізичною особою-
гравцем до закінчення її
участі в азартній грі

має право отримати довідку
про виграш в азартні ігри та
понесені у зв'язку з отриман-
ням такого виграшу витрати

зобов'язаний пред'явити
паспорт та надати всі чеки

(інші документи) , що засвід-
чують прийняття ставок для

участі в азартній грі, та
залишку невикористаних

(виграних) фішок (жетонів)
або документів, що

підтверджують виграш

у разі відсутності чеків або
документів, що засвідчують
прийняття ставок для участі
в азартній грі, всі надані
касиру фішки (жетони) та
документи, що підтверджу-
ють виграш враховуються як

виграш такого гравця

зобов'язаний занести до журналу персоніфікації
фізичних осіб – відвідувачів гральних закладів
(далі – журнал) відомості про серію та номер

такого паспорта, ім'я та прізвище його власника,
його громадянство, а у разі коли така особа є
громадянином України – зареєстроване місце

його проживання

журнал має бути пронумерований, прошнуро-
ваний, скріплений печаткою органу державної

податкової служби, завірений підписом керівника
цього органу за місцезнаходженням (місцем

проживання) суб'єкта підприємницької діяльності,
який утримує гральний заклад, з наданням

реєстраційного номера

продаж фішок, жетонів, отримання інших
документів, які засвідчують прийняття ставок для

участі в азартній грі, здійснюється через
належним чином зареєстрований реєстратор

розрахункових операцій з видачею чеків

на вимогу фізичної особи-гравця службова особа
грального закладу повинна надати персоніфіко-
вані відомості про виграш та понесені таким

гравцем витрати шляхом оформлення та видачі
довідки

Оформлення довідки здійснюється в касі граль-
ного закладу на підставі заяви фізичної особи-
гравця про закінчення гри. На підставі наданих

чеків касир підраховує витрати фізичної
особи-гравця, а за наданими фішками (жетонами)
або документами, що підтверджують виграш за
підсумками проведеної азартної гри,– його ви-
граш. Після підрахунку витрат фізичної особи-
гравця всі надані чеки гасяться штампом касира

У кінці робочого дня інформація про виграші та понесені у зв'язку з їх отриманням
витрати, яка зберігається у других примірниках довідок, заноситься до відповідних

граф журналу
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Рис. 1.94. Загальні принципи оподаткування інвестиційного прибутку

Рис. 1.95. Варіанти сплати податку з доходів фізичних осіб від
здійснення операцій з інвестиційними активами

Особливості оподаткування інвестиційного прибутку

Облік фінан-
сових резуль-
татів операцій
з інвестицій-
ними актива-
ми ведеться
платником

податку само-
стійно, окремо
від інших до-
ходів і витрат

До загального оподатковуваного доходу звітного року

включається не включається

позитивне зна-
чення загального
фінансового ре-
зультату операцій
з інвестиційними
активами, який
визначається як

сума інвестиційних
прибутків, отрима-
них платником

податку протягом
звітного року,

зменшена на суму
інвестиційних

збитків, понесених
платником податку
протягом такого

року

сума доходів, отриманих внаслідок
відчуження акцій, корпоративних
прав та інших активів, отриманих

при приватизації; або як компенсація
його внесків до установ Ощадбанку
чи державного страхування СРСР

сума доходів, отриманих платником
податку від розміщення ним коштів у

цінні папери, емітовані
Міністерством фінансів України

дохід, сума якого не перевищує су-
ми місячного мінімального прожит-
кового рівня для працездатної
особи, встановленого на 1 січня
звітного податкового року, помно-
женої на 1,4 та округленої до

найближчих 10 гривень

Податок з інвестиційних доходів може сплачуватися:

Безпосередньо фізичною особою –
отримувачем інвестиційного доходу

Професійним торговцем цінними
паперами – податковим агентом

за наявності договору щодо виконання ним функцій податкового агента
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Рис. 1.98. Визначення терміну «ідентичний цінний папір» для цілей
оподаткування фізичних осіб

Рис. 1.96. Визначення терміну «інвестиційний актив» для цілей
оподаткування фізичних осіб

Рис. 1.97. Визначення терміну «пакет цінних паперів» для цілей
оподаткування фізичних осіб

Ідентичний цінний папір

цінні папери випущені одним емітентом за тотожними умовами

емісії доходу виплати викупу погашення

Інвестиційні активи

пакет цінних
паперів

корпоративні права,
виражені в інших, ніж
цінні папери, формах

банківські метали, придбані у
банку, незалежно від місця їх

подальшого продажу

випущені одним емітентом

Пакет цінних паперів

окремий цінний папір сукупність ідентичних цінних паперів
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Рис. 1.99. Особливості визначення інвестиційного прибутку в цілях
оподаткування

Дохід, отрима-
ний платником
податку від про-
дажу окремого
інвестиційного

активу

Вартість інвести-
ційного активу,
що розрахову-
ється виходячи з
суми витрат, по-
несених у зв'язку
з придбанням
такого активу

Фінансовий
результат
операції

– =

Позитивна
різниця –
інвестицій-
ний прибуток

Від'ємна
різниця –

інвестиційний
збиток

До продажу
інвестиційного
активу прирів-
нюються також
операції з:

обміну інвестиційного
активу на інший

інвестиційний актив

зворотного викупу
корпоративного права
його емітентом, яке
належало платнику

податку

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав),
попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних
прав, внаслідок виходу такого платника податку з числа засновників

(учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента

Інвестиційний актив, подарований платнику
податку чи успадкований платником податку,
вважається придбаним за нульовою вартістю

Придбанням інвестиційного активу вважаються
також операції з внесення платником податку

коштів або майна до статутного фонду
юридичної особи-резидента в обмін на
емітовані ним корпоративні права
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Рис. 1.100. Механізм врахування інвестиційних збитків в оподаткуванні
доходів фізичних осіб

Механізм врахування інвестиційних збитків в оподаткуванні доходів
фізичних осіб

Якщо протягом 30 календарних днів
до дня продажу пакета цінних
паперів (корпоративних прав),
а також протягом наступних 30
календарних днів за днем такого
продажу платник податку придбає
пакет ідентичних цінних паперів

(корпоративних прав)

Якщо платник податку протягом
звітного року продає інвестиційний
актив за договором, який обумов-
лює право на його зворотний викуп
у наступному році, чи придбає

опціон на такий викуп

Якщо платник податку, який продає
інвестиційний актив протягом звіт-
ного податкового року, внаслідок
чого виникає інвестиційний збиток,
придбає такий інвестиційний актив

або ідентичний йому пакет у
наступному податковому році

Якщо платник податку продає пакет
цінних паперів (корпоративні права)

пов'язаним з ним особам

Якщо платник податку дарує
інвестиційний актив або передає

його у спадщину

інвестиційний збиток, що виник вна-
слідок такого продажу, не врахо-
вується при визначенні загального
фінансового результату операцій з

інвестиційними активами

вартість придбаного пакета для
цілей оподаткування визначається за
ціною його придбання, але не нижче

ціни проданого пакета

інвестиційний збиток, який виникає
внаслідок такого продажу, не врахо-
вується при визначенні загального
фінансового результату операцій з

інвестиційними активами

для цілей оподаткування вартість
такого придбаного пакета визнача-
ється на рівні ціни такого проданого
пакета, відповідно збільшеної або
зменшеної на різницю між цінами

придбання цих двох пакетів

інвестиційний збиток, що виникає
внаслідок такого продажу, не вра-

ховується при визначенні загального
фінансового результату операцій з

інвестиційними активами

інвестиційний збиток, що виникає
внаслідок такого дарування або на-
дання у спадщину, не враховується
при визначенні загального фінан-
сового результату операцій з
інвестиційними активами
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Рис. 1.101. Вимоги до форми і змісту договору з професійним торговцем
цінними паперами щодо виконання ним функцій податкового агента

Договір щодо виконання торговцем цінними паперами функцій податкового
агента платника податку, що здійснює операції з інвестиційними активами з

використанням послуг такого торговця

має бути
укладено:

може бути складено у вигляді:

окремого розділу
цивільно-правової
угоди, що уклада-
ється платником
податку із торгов-

цем цінними папера-
ми стосовно опера-
цій з інвестиційними

активами

окремого розділу
договору на здій-
снення комісійної

діяльності щодо цін-
них паперів, який

укладається торгов-
цем цінними папе-
рами у встановле-
ному порядку

окремого
документа

у такому договорі обов'яз-
ково повинна бути зазна-
чена інформація, яка на-
дасть змогу податковому
агенту нараховувати,

утримувати та сплачувати
податок з доходів
фізичних осіб у такому договорі обов'язково повинні бути

зазначені відомості, які не відображені в інших
розділах договору на здійснення комісійної
діяльності щодо цінних паперів або окремого
розділу іншої цивільно-правової угоди щодо
інвестиційних активів та які нададуть змогу
податковому агенту нараховувати, утриму-

вати та сплачувати податок з доходів
фізичних осіб

у письмовій формі

у двох примірниках
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Рис. 1.102. Особливості оподаткування інвестиційних доходів платника
податку податковим агентом – торговцем цінними паперами

Рис. 1.103. Благодійна допомога, яка не підлягає оподаткуванню
незалежно від її характеру

Нарахування податку з інвестиційних доходів платника податковим агентом –
торговцем цінними паперами

Платник податку пред'являє необхідні документи та відомості для
визначення (розрахунку) інвестиційного прибутку

інвестиційним прибутком є позитивна різниця між
доходом, отриманим платником податку від

продажу інвестиційних активів, та їх вартістю, що
розраховується виходячи з сум витрат, понесених у
зв'язку з придбанням таких інвестиційних активів з
урахуванням передбачених Законом [26] умов

податковий агент
нараховує та утримує
податок із всієї суми
інвестиційного доходу
під час виплати такого
доходу та за його

рахунок

Не підлягає включенню до оподатковуваного доходу цільова або нецільова
благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок

екологічних, техногенних
та інших катастроф у

місцевостях, оголошених
згідно з Конституцією

України зонами
надзвичайної екологічної
ситуації, у граничних

сумах, визначених КМУ

стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій за-
гальнодержавного або місцевого характеру, які зав-
дали або створюють загрозу здоров'ю громадян,

навколишньому природному середовищу, викликали
або можуть викликати людські жертви або втрату
власності громадян, у зв'язку з якими рішення про
залучення благодійної допомоги було прийнято від-
повідно КМУ або органом місцевого самовряду-
вання, у граничних сумах, визначених КМУ

благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися
через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки існуючої

мережі благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України
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Рис. 1.106. Обовязки благодійника і отримувача нецільової
благодійної допомоги

Рис. 1.105. Умови для звільнення від оподаткування нецільової
благодійної допомоги

Рис. 1.104. Класифікація видів благодійної допомоги

При наданні нецільової благодійної допомоги:

благодійник – юридична
особа зазначає відомості
про надані суми нецільової
благодійної допомоги у

складі податкової звітності

платник податку при отриманні нецільової
благодійної допомоги від благодійника –
фізичної особи зобов'язаний подати річну
податкову декларацію із зазначенням

отриманої суми у разі, якщо:

загальна сума отриманої нецільової бла-
годійної допомоги протягом звітного подат-
кового року перевищує її граничний розмір

платник податку не має права
на отримання податкової

соціальної пільги

Не підлягає оподаткуванню та включенню до складу загального місячного або
річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гу-
манітарна, допомога (далі – благодійна допомога), яка надходить на його користь

у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги)

цільова

благодійна допомога, яка надається
під визначені умови та напрями її

витрачання

благодійна допомога, яка надається
без встановлення умов та напрямів

її витрачання

нецільова

Умови «безподаткового» надання нецільової благодійної допомоги

Може надавати-
ся тільки рези-
дентами –

юридичними або
фізичними
особами

Її розмір протягом звітного податкового
року сукупно не може перевищувати

суми місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на
1 січня звітного податкового року,
помноженої на 1,4 та округленої до

найближчих 10 грн

На набувача
поширюється
право на

надання йому
податкової
соціальної
пільги
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Рис. 1.107. Напрями безподаткового використання цільової
благодійної допомоги

Напрями використання цільової благодійної допомоги, яка надається
резидентами – юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі (вартості)

закладу охорони здоров'я для
компенсації вартості платних
послуг з лікування платника
податку або члена його сім'ї
першого ступеня споріднення

державному або комунальному
закладу чи благодійній організації,
у тому числі Товариству Червоного

Хреста України, що надають
послуги особам, які не мають
житла, з їх харчування та
облаштування на нічліг

будинку для престарілих чи
інвалідів для поліпшення умов їх
утримання, харчування, медичного

обслуговування, соціальної
реабілітації

платнику податку, який здійснює
наукове дослідження або розробку

спеціалізованим закладам для
розподілу благодійної допомоги між
особами, що не досягли 18-річного

віку та перебувають у таких
закладах

пенітенціарному закладу для
поліпшення умов утримання,
харчування чи медичного
обслуговування осіб, які

перебувають у слідчих ізоляторах
чи місцях позбавлення волі, або
безпосередньо таким особам

аматорській спортивній організації,
клубу для компенсації витрат з

придбання або оренди спортивного
знаряддя та інвентарю, користу-

вання спортивними майданчиками,
приміщеннями чи спорудами для
проведення тренувань, забезпе-
чення участі спортсмена-аматора

у спортивних змаганнях
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Рис. 1.108. Умови для звільнення від оподаткування цільової
благодійної допомоги, яка надається на цілі охорони здоров’я

Звільнена від оподаткування цільова благодійна допомога, яка надається на цілі
охорони здоров'я за умови:

Допомога надається
не платникові,

а закладу охорони
здоров'я

Пільга
не застосову-
ється щодо
витрат на:

Не оподатковуються витрати у
розмірах, що не покриваються
виплатами з фонду загально-

обов'язкового медичного страхування

косметичне лікуван-
ня або косметичну
хірургію (включаючи
косметичне проте-
зування, не пов'я-
зане з медичними
показаннями)

аборти (крім абор-
тів, які проводяться

за медичними
показаннями, або
якщо вагітність
стала наслідком
згвалтування)

водолікування та
геліотерапію, не

пов'язані з хронічними
захворюваннями

лікування та протезу-
вання зубів з викори-
станням дорогоцінних
металів, гальваноплас-
тики та порцеляни

клонування людини
або її органів

лікування тютюнової чи
алкогольної залежності

операції зі зміни статі

лікування венерич-
них захворювань

(крім СНІДу та вене-
ричних захворю-

вань, причиною яких
стало нестатеве
зараження або
згвалтування)

придбання ліків,
медичних засобів та
пристосувань, які не

підпадають під
перелік життєво
необхідних,

встановлений КМУ
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Рис. 1.109. Умови для звільнення від оподаткування цільової
благодійної допомоги, яка надається спеціальним закладам для дітей

до 18 років

Рис. 1.110. Спеціальна термінологія, звязана з благодійною допомогою
на спортивні цілі

Спеціальна термінологія, звязана з благодійною допомогою на спортивні цілі

аматорська спортивна
організація, клуб

спортсмен -аматор

громадська організація,
діяльність якої не спрямо-
вана на отримання доходу

особа, чия спортивна діяльність не спрямована на
отримання доходу, за винятком отримання

нагород чи винагород від імені держави, органів
місцевого самоврядування або громадських

організацій як України, так і інших країн, у вигляді:

суми відшкодування витрат, пов'я-
заних із відрядженням такого спорт-
смена-аматора у місце проведення
змагання, у межах встановлених
законом норм для відрядження

найманого працівника

пам'ятних
призів у
формах,
відмінних

від
грошової

медалей

грамот

Спеціальні заклади, в які може бути направлена цільова благодійна допомога
для її розподілу між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у

таких закладах:

будинки маляти

будинки дитини

будинки-інтернати

школи соціальної
реабілітації

школи-інтернати (у тому
числі спеціальні,

санаторні або для сиріт)

притулки для
неповнолітніх

дитячі будинкі
сімейного типу

приймальники-
розподільники

системи Міністер-
ства внутрішніх
справ України
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Рис. 1.111. Умови надання безподаткової благодійної допомоги
на наукові дослідження

Умови надання «безподаткової» благодійної допомоги науковцям

для відшко-
дування вар-
тості облад-

нання, матеріа-
лів, інших
витрат, за

виключенням:

результати таких
досліджень та
розробок підля-
гають оприлюд-
ненню та не мо-
жуть бути пред-
метом патенту-
вання чи інших

обмежень у опри-
людненні чи без-
оплатному поши-
ренні об'єктів

права інтелекту-
альної (промисло-
вої) власності,
отриманих у

результаті таких
досліджень або

розробок

отримання такої
допомоги не міс-
тить передумов
щодо виникнення
будь-яких договір-
них зобов'язань

між благодійником
або будь-якою

третьою особою та
набувачем благо-
дійної допомоги у
майбутньому, крім
обов'язків з цільо-
вого використання
такої благодійної

допомоги

у разі коли
після завер-
шення зазна-
ченого науко-
вого дослі-
дження (роз-
робки) у набу-
вача благо-
дійної допо-
моги залиша-
ються об'єкти
власності,

надані благо-
дійною органі-
зацією для
виконання
такого дослі-
дження (роз-
робки), такий
набувач

зобов'язаний:

або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної
організації за їх звичайною ціною на момент такого

придбання

або повернути такі об'єкти власності такій благодійній
організації чи іншій благодійній організації

або визнати дохід у розмірі вартості таких об'єктів
власності, визначеної за звичайними цінами,

з наступним його оподаткуванням

виплат
заробітної
плати

додаткових
благ

інших осо-
бистих
витрат
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Рис. 1.112. Терміни використання благодійної допомоги

Набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів

має право на її використання протягом
строку, встановленого умовами такої

допомоги

«ендавмент» – це сума коштів або цінних
паперів, які вносяться благодійником
у банк або небанківську фінансову
установу, завдяки чому набувач

благодійної допомоги отримує право на
використання процентів або дивідендів,
нарахованих на суму такого ендавменту

набувач ендавменту не має права
витрачати або відчужувати основну суму

такого ендавменту без згоди
благодійника

Граничний строк використання
такої допомоги – не більше 12
календарних місяців, наступних
за місяцем отримання такої

допомоги, за винятком
отримання благодійної допомоги

у вигляді ендавменту

Допомога викори-
стана протягом

граничного строку

Набувач має право звер-
нутися до податкового орга-
ну з поданням щодо продов-
ження строку використання
такої цільової благодійної
допомоги у разі існування
достатніх підстав, що

підтверджують неможли-
вість її повного викори-

стання у встановлені строки
податковий орган відмовляє

у такому продовженні

рішення може бути оскаржене
в апеляційному порядку

Сума допомоги не вклю-
чається до загального

оподатковуваного доходу

 так

ні

ні  так
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Рис. 1.113. Оподаткування іноземних доходів

Сума будь-яких оподатковуваних доходів отримується
з іноземних джерел

сума такого доходу включається
до складу загального річного опо-
датковуваного доходу платника

платник податку зобов'язаний
подати річну податкову

декларацію

Якщо згідно з нормами міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України,

платник податку може зменшити суму
річного податкового зобов'язання на
суму податків, сплачених за кордоном,
то такий платник податку визначає

суму такого зменшення за визначеними
підставами у річній податковій

декларації

Не підлягають зарахуванню у змен-
шення суми річного податкового зобо-
в'язання платника податку такі податки:

Для отримання права на змен-
шення суми податкового зобо-
в'язання на суму податку, спла-
ченого за межами України,

платник податку зобов'язаний

отримати від державного органу
країни, в якій сплачується такий
дохід, уповноваженого стягувати
такий податок, легалізовану

консульською установою України
у відповідній країні довідку про
суму стягнутого податку, а також

про базу його нарахування

поштові податки

податки на капітал (приріст
капіталу), податки на майно

податки на реалізацію (продаж), інші
непрямі податки, незалежно від того,
чи підпадають вони під категорію при-
буткових податків або вважаються

окремими податками згідно
із законодавством іноземних держав

Сума податку з іноземного доходу платника податку-резидента, сплаченого за
кордоном України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі

загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку
(з урахуванням суми отриманого іноземного доходу)
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Рис. 1.114. Оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих

у встановлений строк

Термін повернення – до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у
якому платник податку: завершує відрядження або завершує виконання окремої

цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт

кошти повернуті
у встановлений строк?

Об'єкта оподаткування
не виникає

протягом звітного місяця, на
який припадає граничний строк

штраф у розмірі 15 відсотків суми надміру витра-
чених коштів (сума якого не відшкодовується при

подальшому поверненні таких коштів)
така сума підлягає
оподаткуванню

В об'єкт оподаткування включається сума перевищення фактичних витрат над сумою
витрат на відрядження за нормами або сумою, отриманою під звіт,  а також сума штрафу

Якщо платник податку припиняє
трудові або цивільно-правові

відносини з податковим агентом

Сума податку, нарахована на суму
такого перевищення

сума податку
утримується
за рахунок

останньої ви-
плати оподат-
ковуваного

доходу під час
проведення
остаточного
розрахунку

при недостат-
ності суми

доходу непога-
шена частина
податку вклю-

чається до скла-
ду податкового
зобов'язання
платника за на-
слідками звітного
податкового року

така сума утримується при нараху-
ванні доходу за останній для такого
платника податку податковий період

при недостатно-
сті суми такого
доходу – за ра-
хунок оподатко-
вуваних доходів
наступних звіт-
них місяців, до
повної сплати
суми такого
податку

утримується осо-
бою, що надала
такі кошти, за
рахунок будь-
якого оподатко-
вуваного дохо-
ду (після його
оподаткування)
платника по-
датку за відпо-
відний місяць

Якщо повне утримання такої суми податку
є неможливим внаслідок смерті платника
податку або визнання його за рішенням
суду безвісно відсутнім або померлим

в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати

так

так

ні

ні
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Рис. 1.115. Доходи нерезидентів, що додатково включаються до складу
доходів з джерелом їх походження з України

Рис. 1.116. Особливості оподаткування доходів нерезидентів,
що виплачуються їм нерезидентами, залежно від форми виплати

Додатково до визначень пункту 1.3 Закону [26] доходами з джерелом їх
походження з України вважаються доходи, нараховані нерезидентам, які:

працюють на об'єктах, розташованих на території України, у тому числі
у представництвах нерезидентів – юридичних осіб, незалежно від джерел

виплати таких доходів

є членами керівних органів резидентів – юридичної особи чи фізичної
особи – суб'єкта підприємницької діяльності або їх представництв за
кордоном та отримують у цьому зв'язку заробітну плату, інші виплати

та винагороди за рахунок таких резидентів

є суб'єктами підприємницької діяльності або здійснюють незалежну
професійну діяльність на території України, незалежно від джерел виплати

таких доходів

Доходи з джерелом їх походження з України виплачуються
нерезиденту іншим нерезидентом

Форма виплати доходу

безготівкова
готівкою або у формі,
відмінній від грошової

доходи повин-
ні зараховува-
тися на раху-
нок, відкритий
таким нерези-
дентом у
банку-

резиденті

банк-резидент
вважається
податковим
агентом при

здійсненні будь-
яких видаткових

операцій
з такого рахунку

отримувач такого доходу зобов'яза-
ний самостійно нарахувати та сплатити

(перерахувати) податок до бюджету
протягом 20 календарних днів,

наступних за днем його одержання

але не пізніше закінчення його
перебування в Україні
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Рис.1.117. Особливості оподаткування доходів нерезидентів
при виплаті їх резидентами

Рис. 1.118. Оподаткування доходів і виплат фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності

Доходи з джерелом їх походження з України
виплачуються нерезиденту резидентом

такий резидент вважається
податковим агентом такого

нерезидента стосовно таких доходів

При укладенні договору з нере-
зидентом, умови якого передба-

чають отримання таким нерезиден-
том доходу з джерелом його похо-
дження з України, резидент зобов'я-
заний зазначити у такому договорі

ставку податку, яка буде
застосована до таких доходів

Ставка податку

для доходів
у вигляді про-
центів, дивіден-
дів або роялті

для
інших
доходів

ставка податку,
встановлена для
нарахування та-
ких доходів рези-
денту – 15 (13)%

подвійний
розмір
базової
ставки –
30 (26)%

Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності або фізичні особи,
які сплачують ринковий збір

при виплаті доходів при отриманні доходів

вважаються податковими
агентами найманої ними
особи або фізичної особи,
що перебуває з ними у

цивільно-правових відноси-
нах, стосовно будь-яких
оподатковуваних доходів,
нарахованих на користь та-
кої особи, включаючи будь-
які доходи, які кінцево опо-
датковуються при їх виплат

від продажу товарів (на-
дання послуг, виконання
робіт) у межах її підприєм-
ницької діяльності без ство-
рення юридичної особи,
а також фізичною особою,
яка сплачує ринковий збір

здійснюється за правилами,
встановленими спеціальним
законодавством з цих питань

інші доходи
оподаткову-
ються за

загальними
правилами,
встановлени-
ми для плат-
ників податку,
що не є такими
суб'єктами

підприємниць-
кої діяльності
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Рис. 1.119. Класифікація об’єктів спадщини в цілях оподаткування

Об'єкти спадщини, з точки зору податкового законодавства

Група А

Об'єкти нерухомого
майна

Група Б

Об'єкти рухомого майна,
зокрема: предмети

антикваріату або витвори
мистецтва; природне
дорогоцінне каміння чи
дорогоцінний метал,

прикраса з використанням
дорогоцінних металів та/або
природного дорогоцінного

каміння; будь-який
транспортний засіб та
приладдя до нього; інші
види рухомого майна

Група Д

Кошти, а саме готівкові
кошти або кошти, що збе-
рігаються на рахунках спад-
кодавця, відкритих у банках
та небанківських фінансо-
вих установах, у тому числі
депозитні (ощадні), іпотечні
сертифікати, сертифікати

фонду операцій з
нерухомістю

Група Г

Суми страхового відшкодування
(страхових виплат) за страховими
договорами, укладеними спадко-
давцем, а також суми, що зберіга-
ються на пенсійному рахунку спад-
кодавця згідно з договором недер-
жавного пенсійного забезпечення

Група В

Об'єкти, комерційної власності, а саме – цінний папір (крім
депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне
право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на
цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова)

власність або право на отримання доходу за нею
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Рис. 1.120. Ставки оподаткування спадщини в залежності
від спадкодавців, спадкоємців та виду об’єкта спадщини

Рис. 1.121. Механізм оподаткування подарунків

Доходи у вигляді подарунків

кошти, майно, майнові чи немай-
нові права, вартість робіт, послуг,
подаровані платнику податку,

оподатковуються за правилами,
встановленими для оподаткування

спадщини

кошти або майно (майнові чи немай-
нові права), подаровані одним чле-
ном подружжя іншому,  у межах їх
частини спільної часткової чи спіль-
ної сумісної власності згідно із зако-
ном не підлягають оподаткуванню

Доходи фізичних осіб при отриманні спадщини

від спадкодавця-
нерезидента

від спадкодавця-
резидента

оподатковуються
за ставкою

30 (26)%, до будь-
якого об'єкта
спадщини

не членами сім'ї
спадкодавця
першого ступе-
ня споріднення

членами сім'ї
спадкодавця першого
ступеня споріднення

оподатковуються
за ставкою
15 (13)%

іншими членами сім'ї першого ступеня
споріднення

іншим членом подружжя

об'єкти влас-
ності груп
А, Б, Д

оподатко
вуються за
нульовою
ставкою

об'єкти власності
групи В, Г

Об'єкти
влас-
ності
груп
А, Б

оподатковуються
за ставкою 5%

суми коштів, яка не
перевищує суму,
що дорівнює сто-
кратному розміру
МЗП, встановленої
законом на початок

року

суми перевищення коштів
над сумою стократного
розміру МЗП, встановле-
ної законом на початок

року

роялті

об'єкти влас-
ності групи Г
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Рис. 1.122. Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності

Платник втрачає належний йому на правах власності застрахований об'єкт
майна внаслідок його:

викрадення

зруйнування

визнання непридатним для
використання за наявності
обставин непереборної сили

змушеної
заміни з ін-
ших підстав

платник при отриманні суми страхового відшкодування зобов'язаний витратити
її на відновлення такого майна чи придбання нового майна, аналогічного

втраченому, на його заміну

для рухомого майна для нерухомого майна

така заміна (відновлення) має
бути здійсненою

до кінця календарного року,
наступного за роком, у якому
відбулася така страхова подія

до кінця другого календарного року,
наступного за роком, у якому відбулася

така страхова подія

заміна (відновлення) здійснена
в зазначені строки?

суми страхового відшкодування не підлягає
оподаткуванню невикористана сума

такого страхового
відшкодування

включається до складу
відповідного річного

оподатковуваного доходу
такого платника

наявність факту втрати об'єкта майна має бути
підтверджена офіційними висновками органів

внутрішніх справ України або іншими установами
або організаціями

так ні
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1.8. Порядок сплати податку
та відповідальність платників

Рис. 1.123. Порядок сплати податку
при різних варіантах виплати доходу

Порядок сплати податку при різних варіантах виплати доходу

У випадку отримання коштів
для виплати доходу
в установі банку

до або одночасно
з отриманням коштів
для виплати доходу

Якщо дохід нараховується,
але не вплачується платнику

податку

у строки, встановлені законом
для місячного податкового

періоду

Якщо оподатковуваний дохід
на підлягає оподаткуванню при
його нарахуванні або виплаті

Якщо оподатковуваний дохід
виплачується особою, яка не

є податковим агентом

Якщо оподатковуваний дохід
виплачується у негрошовій
формі чи готівкою з каси

резидента

платник податку зобов'язаний
самостійно включити суму
таких доходів до складу за-
гального річного оподаткову-
ваного доходу та подати річну
декларацію з цього податку

податок сплачується (перера-
ховується) до бюджету про-

тягом банківського дня, наступ-
ного за днем такої виплати
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Рис. 1.124. Відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення
надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб

Відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення сум надміру
сплаченого податку

Особи, що несуть відповідальність

податкові органи органи Державного
казначейства України

Розмір штрафу

при затримці до
30 календарних днів,
наступних за останнім
днем граничного строку

її виплати

при затримці від 31 до
90 календарних днів,
наступних за останнім
днем граничного строку

її виплати

при затримці від
91 календарного дня,
наступного за останнім
днем граничного строку

її виплати

у розмірі 10
відсотків від
такої суми

у розмірі 50
відсотків від
такої суми

у розмірі 100
відсотків від
такої суми

Нарахування таких штрафів самостійно здійснюється
органом Державного казначейства України у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України

У разі коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються внаслідок порушення
податковим органом строків такого повернення або заниження його розміру, така
сума стягується у безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для

утримання відповідного податкового органу
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Рис. 1.125. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету

Рис. 1.126. Передбачені законодавством випадки звільнення
від подання податкової декларації

Податок, утриманий з доходів:

резидентів нерезидентів

юридичними
особами

фізичними
особами

підлягає зараху-
ванню до бюджету
згідно з нормами
Бюджетного

кодексу України

у випадку, коли
така фізична

особа є податко-
вим агентом

в
інших
випад-
ках

підлягає зарахуванню до
бюджету територіальної

громади за місцем
утримання такого податку

сплачується за місцем
реєстрації у податкових органах

сплачується за її подат-
ковою адресою

Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації незалежно від
видів та сум отриманих доходів платниками податку, які:

станом на кінець звітного
податкового року:

станом на кінець граничного строку
подання декларації:

перебувають на стро-
ковій військовій службі

перебувають
у розшуку

є неповнолітніми або недієздатними особами
і при цьому перебувають на повному утриманні

інших осіб та/або держави

перебувають під арештом
або є затриманими чи
засудженими до позбав-
лення волі, перебувають
у полоні або ув'язненні на
території інших держав
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Рис. 1.127. Варіанти подання податкової декларації

Річна податкова декларація про майновий стан і доходи

Може подаватися
платниками

які мають право на включення певних
витрат до податкового кредиту

оподатковувані доходи (прибутки), що
не підлягають оподаткуванню при їх
нарахуванні чи виплаті [26, пп. 8.1.3]

доходи від осіб, що не є податковими
агентами [26, пп. 8.2.1]

доходи у вигляді нецільової благодій-
ної допомоги від благодійника –
фізичної особи [26, пп. 9.5.2]

доходи у вигляді у вигляді виграшу
в азартні ігри в казино, інших гральних

місцях чи домах [26, пп. 9.5.2]

доходи з іноземних джерел
[26, пп. 9.9.1]

будь-які доходи у випадку виїзду плат-
ників податку – резидентів за кордон на
постійне місце проживання [26, п. 18.3]

у разі, якщо він отримував доходи
виключно від податкових агентів,

зобов'язаних подавати звітність з цього
податку [26, п. 18.2]

Має подаватися плат-
никами, які отримують:

Обов'язок платника
податку з подання

декларації вважається
виконаним
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Рис. 1.128. Варіанти заповнення податкової декларації

Декларація заповнюється:

платником самостійно

іншою
особою

уповноважена
особа несе

відповідальність
за порушення
порядку запов-
нення та/або

подання декла-
рації на рівні від-
повідальності,
визначеної для

платника податку,
а платник податку
звільняється від

зазначеної
відповідальності

органом подат-
кової служби

нотаріально уповноваженою таким платником
податку здійснювати заповнення

опікуном або піклуваль-
ником – щодо доходів,

отриманих неповнолітньою або
недієздатною особою

спадкоємцями (розпоряд-
никами майна, державними
виконавцями) – щодо дохо-
дів, отриманих протягом
звітного податкового року

платником податку, який помер

державними виконавцями,
уповноваженими здійснювати
заходи щодо забезпечення

майнових претензій кредиторів
платника податку, об'явленого
в установленому порядку

банкрутом

за запитом плат-
ника, який пода-
ється до 1 берез-
ня року, наступно-

го за звітним

податковий орган
зобов'язаний надати
безоплатні послуги із
такого заповнення

відмова посадової (службової) особи податкового
органу надати ці послуги звільняє платника

податку від будь-якої відповідальності за неповне
або невірне заповнення декларації

зобов'я-
заною
здійсню-
вати таке
запов-

нення від
імені

платника
податку
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2. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ
ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Прибутковий податок з громадян
(звичайна система оподаткування)

Рис. 2.1. Варіанти оподаткування доходів громадян –
суб’єктів  підприємницької діяльності

Рис. 2.2. Особливості оподаткування громадян – підприємців,
що застосовують звичайну систему оподаткування

Доходи громадян-підприємців

від здійснення підприємницької
діяльності

Інші доходи

Оподатковуються прибутковим
податком відповідно до Інструкції

про оподаткування доходів
фізичних осіб від зайняття

підприємницькою діяльністю [109]

оподатковуються податком
з доходів фізичних осіб відповідно
до Закону України «Про податок
з доходів фізичних осіб» [26]

Варіанти оподаткування доходів
від підприємницької діяльності

прибутковий податок з громадян
Альтернативні системи

оподаткування

Обчислення витрат на
загальних підставах

Обчислення витрат
за нормами

Сплата прибуткового податку у фіксованому розмірі

Єдиний податок

Фіксований сільгоспподаток
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Рис. 2.3. Загальна характеристика прибуткового податку з громадян&
підприємців, що справляється з доходів від підприємницької діяльності

Прибутковий податок з громадян – суб'єктів
підприємницької діяльності

громадяни-
підприємці

Податковий період

Об'єкт оподаткуванняПлатники Податкова ставка

адвалорна,
15 (13)%

Податкова база

сукупний чистий
дохід

доходи від підприєм-
ницької діяльності

квартал. кален-
дарний рік

Порядок сплати

щоквартально по 25 відсотків річної
суми податку, обчисленої за
доходами за попередній рік

Джерело сплати

доходи громадянина

Одиниця
оподаткування

грошова одиниця – гривня
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Рис. 2.4. Податки і збори, платником яких є фізична особа –
суб’єкт підприємницької діяльності

Фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності є платником

Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки
і збори

Податок на додану
вартість

Акцизний збір

Збір за геолого-
розвідувальні роботи,
виконані за рахунок

Держбюджету

Мито

Рентні платежі

Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва
і хмелярства

Збір за парковку
автотранспорту

Ринковий збір

Податок з реклами

Державне мито

Податок з власників
транспортних засобів
та інших самохідних
машин і механізмів

Плата за торговий
патент на деякі види
підприємницької

діяльності

Збір на обов'язкове
державне пенсійне

страхування

Плата за землю

Єдиний збір, що
справляється у
пунктах пропуску
через державний
кордон України

Збір за використання
радіочастотного
ресурсу України

Збір за видачу
дозволу на

розміщення об'єктів
торгівлі та сфери

послуг

фіксований сільсько-
господарський

податок

Збір за проведення
гастрольних заходів

Збір за право
використання

місцевої символіки

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

Плата за користу-
вання надрами для

видобування корисних
копалин

Плата за користу-
вання надрами в

цілях, не пов'язаних
з видобуванням
корисних копалин

Збори за викори-
стання водних

ресурсів

Збір за спеціальне
використання лісових

ресурсів

Збір за участь у
бігах на іподромі
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Рис. 2.5. Схема обчислення сукупного чистого доходу

Сукупний чистий дохід

Валовий дохід (виручка у
грошовій та натуральній формі)

витрати, безпосередньо по-
в'язані з одержанням доходу

Якщо витрати не можуть бути під-
тверджені документально, то вони
враховуються податковими орга-
нами при проведенні остаточних

розрахунків за нормами у відсотках
до валового доходу, наведеними в
додатку № 6 до Інструкції [109]

до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать
документально підтверджені витрати, які включаються до складу валових витрат

виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом [20]

=

–

Рис. 2.6. Підстави для обчислення податкових зобов’язань громадян –
підприємців податковими органами

Оподаткування доходів фізичних осіб – суб'єктів підприємницької
діяльності податковими органами здійснюється на підставі

матеріалів перевірок діяльності
таких осіб, проведених
податковими органами

податкових декларацій за звіт-
ний податковий період, які
надаються наростаючим

підсумком з початку року за:

отриманих від податкових агентів
податкових розрахунків про суми доходів,
нарахованих (сплачених) на користь таких
платників податків, а також суми утриманих
з них податків за встановленою формою

квартал

півріччя

три квартали

рік
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Рис. 2.7. Вимоги до формування витрат, зв’язаних з отриманням
підприємницького доходу

Вимоги Інструкції [109] щодо формування витрат,
пов'язаних з підприємницькою діяльністю

Витрати формуються До витрат громадя-
нина-підприємця,
зареєстрованого
платником ПДВ,

додатково
включаються:

за переліком статті 5
«Валові витрати»

Закону [20]

відповідно до статті 8
«Амортизація»
Закону [20]

Положення статті 5
застосовуються в ча-
стині підтвердження
первинними докумен-
тами витрачених сум
згідно із операціями
(які відповідають пе-
реліку статті 5), за
результатами або за
участю яких у подат-

ковому періоді
(у звітному кварталі)

безпосередньо
отриманий дохід

Валовий дохід можливо
додатково зменшити виключно
на суми витрат, які підлягають
амортизації і не перевищують
розмір амортизаційних від-
рахувань, нарахованих шля-
хом застосування норм амор-
тизації до балансової вартості
груп основних фондів, лише у
випадку ведення бухгалтер-
ського обліку балансової

вартості груп основних фондів

суми ПДВ внесені до
бюджету. Не вклю-
чаються до валових
витрат і валового
доходу суми ПДВ,
які входять до ціни
придбаних та про-

даних товарів (робіт,
послуг) відповідно

До декларації про доходи, одержані за звітний період, включаються тільки прямі
валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній

сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-якій формі від
визначеного виду діяльності та підтверджені документально
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Таблиця 2.1
Норми витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян,
які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної

особи, (додаток №6 до Інструкції [109])

Види діяльності

Норми
(у від&
сотках

до суми
валового
доходу)

1 2

I. Виготовлення

Столярних виробів 60

Виробів з жерсті 60

Взуття жіночого 60

Взуття чоловічого 60

Одягу верхнього з хутра 55

Одягу в'язаного 55

Весільних нарядів 55

Головних уборів з хутра 55

Одягу верхнього 50

Пухових хусток в'язаних 50

Головних уборів в'язаних 50

Kилимів тканих 50

Одягу легкого 50

Пам'ятників 50

Штучних квітів 50

Галантереї 50

Біжутерії 45

Макраме, мережива 45

Головних уборів з тканин 45

Похоронних вінків 45

Садово�городнього
інструменту

45

1 2
Гончарних виробів 45
Цукерок 45
Прохолоджувальних напоїв 45
Вафельних коржів 45
Риболовецьких снастей 40
Kорзин із лози 35
Малярних щіток 35
Віників із сорго 35
Виробів з гіпсу 30
Kліток для птиць 30
Випалювання вапна 30

II. Надання послуг
Послуги вантажним
автотранспортом

55

Ремонт та будівництво
житла

50

Оранка присадибних
земельних ділянок

50

Ремонт взуття 45
Вичинка шкір 45

Вулканізація камер 45
Зубопротезування 45
Рихтування та фарбування
автомобілів

45

Технічне обслуговування
автомобілів

45

Послуги пасажирським
автотранспортом

45

Ремонт побутових машин
та приладів

40



102

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Çàê³í÷åííÿ òàáë. 2.1

1 2

Ремонт радіо та телевізійної апаратури 40

Розпилювання дров 40

Музичне обслуговування 35

Ремонт годинників 35

Відео та звукозапис 30

Гравірування 30

Фотографічні роботи 25

Перукарські послуги 25

Педикюрні послуги 25

Друкарські послуги 25

Здавання в найми (в піднайм) житла 25

Посередницька діяльність 5

III. Інші види діяльності
Розведення хутрових звірів кліткового утримання 50

Розведення декоративних птахів 45

Розведення акваріумних риб 45

Здійснення інших видів діяльності, включаючи торговельну 25

Рис. 2.8. Принципи встановлення розміру авансових внесків для
платників прибуткового податку з доходів від підприємницької діяльності

Розмір авансових внесків

для платників, які в попередньому
році отримували доходи від
підприємницької діяльності

для платників, які вперше
залучаються до сплати податку
з підприємницьких доходів

25 відсотків річної суми податку,
обчисленої за доходами

за попередній рік

25 відсотків суми, обчисленої
податковими органами за оціночним

доходом на поточний рік

у разі значного збільшення або зменшення протягом року доходу платника
податку податковими органами може бути проведено перерахунок сум податку

за строками сплати податку, що не настали
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Рис. 2.9. Строки нарахування та сплати податкових зобов’язань
за періодами

Період
подання
декларації

сплати авансо-
вих платежів

Строки

нарахування та
сплати податку
за остаточними
розрахунками

I квартал не пізніше
10 травня

не пізніше
9 серпня

не пізніше
9 лютого на-
ступного року

не пізніше
9 серпня

перше півріччя

9 місяців

звітний рік

до
15 березня

до
15 травня

до
15 серпня

до 15 лис-
топада

Нарахування –
у 15-денний

строк з дня одер-
жання податкової

декларації.
Сплата –

не пізніше 30
календарних днів
від дня отри-
мання податко-
вого повідом-

лення
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2.2. Фіксований податок

Рис. 2.10. Переваги та недоліки фіксованого прибуткового податку

Переваги та недоліки фіксованого прибуткового податку

Переваги Недоліки

Фіксований податок – це єди-
ний варіант оподаткування
підприємницької діяльності,
при якому платник звіль-
няється від ведення

обов'язкового обліку доходів
і витрат, що одночасно

спрощує податкову звітність

У випадку одночасного
здійснення підприємницької
діяльності, яка підпадає та не
підпадає під встановлені для
фіксованого податку обме-

ження, оподаткування доходів
від останньої здійснюється на

звичайних умовах, тобто
одночасно застосовуються два

способи оподаткування

Придбання патенту потребує
попередньої оплати його

вартості, що зменшує власні
обігові кошти платника

Застосування фіксованого
податку стимулює розши-
рення масштабів діяльності

(в межах припустимого
обсягу валового доходу)
та зниження витрат

Розмір фіксованого податку
значно нижчий за ставки

єдиного податку

Сфера застосування фіксо-
ваного податку порівняно зі

спрощеною системою оподат-
кування – більш вузька
і обмежується продажем

товарів і супутніми послугами
на ринках

Сукупні податкові
зобов'язання залежать
від місця здійснення

підприємницької діяльності
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Рис. 2.11. Система обмежень для платників фіксованого
прибуткового податку

Таблиця 2.2
Загальна характеристика податкових ставок

Умови для переходу на фіксований податок

Продаж товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках
зі сплатою ринкового збору

Кількість працівників, які перебувають із платником податку в трудових
відносинах, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у

підприємницькій діяльності, не перевищує п’яти

Валовий доход платника податку від здійснення підприємницької
діяльності за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю
придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян (119 000 грн)

Відсутність торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами

Ознака Характеристика податкових ставок

Спосіб встановлення
У фіксованій сумі на місяць в межах
встановленого законодавством діапазону

Мінімальний рівень 20 грн на місяць

Максимальний рівень 100 грн на місяць

Розмір ставки для здійснення діяльності
на всій території України

100 грн на місяць

Повноваження по встановленню Органи місцевого самоврядування

Періодичність перегляду Законодавством не встановлена

Kритерії диференціації
Територіальне розташування місця
торгівлі

Залежність від кількості найманих
робітників

За кожного додаткового найманого
робітника ставка збільшується на 50%

У випадку зміни ставки податку
Протягом дії патенту перерахунок
не здійснюється
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Рис. 2.12. Розподіл надходжень фінансового
прибуткового податку

Рис. 2.13. Податки і збори, що не сплачуються фізичною особою –
суб’єктом підприємницької діяльності – платником фіксованого

прибуткового податку

�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

90%

10%

���
��� Пенсійний фонд України

Місцевий бюджет

Податки і збори, які не сплачуються громадянином-підприємцем –
платником фіксованого прибуткового податку [32]

Податки і збори Страхові внески Неподаткові платежі

Збір до Фонду
соціального
захисту
інвалідів
України

Податок на
промисел

Плата за
патенти

Збір на
обов'язкове
соціальне
страхування

Збори в Пен-
сійний фонд
України, що

нараховуються
на виплати

з оплати праці

Прибутковий податок
з громадян (в частині
доходів від підприєм-
ницької діяльності)

Скасовані податки
і збори Відрахування на

дорожні роботи

«Чорнобиль-
ський» збір



107

2.2. ФІКСОВАНИЙ ПОДАТОК

Рис. 2.14. Взаємодія платника податку та органу податкової служби
при отриманні патенту

Рис. 2.15. Умови і наслідки скасування та вилучення патенту

Платник податку

Податковий орган

Приймає рішення про
сплату податку в фіксо-
ваному розмірі та ви-
значає строк, на який
видається патент (від
одного до дванадцяти
календарних місяців

подає заяву
у довільній
формі

подає доку-
мент про спла-
ту фіксованого

податку

Протягом трьох
робочих днів з дня
прийняття оформ-
леної належним

чином заяви видає
патент

несе відповідно до законодавства України
відповідальність за достовірність даних про
доходи від здійснення підприємницької

діяльності

Попередня перевірка
достовірності даних про

доходи податковим органом
не здійснюється

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника
податкового органу до закінчення строку його дії в разі, якщо

платник фіксованого податку,
особи, які перебувають з ним
у трудових відносинах, а та-
кож члени його сім'ї, які бе-
руть участь у підприємниць-
кій діяльності, здійснюють
торгівлю лікеро-горілчаними
та тютюновими виробами

за дорученням або від імені платника фіксо-
ваного податку здійснюється торгівля осо-
бою, відомості про яку не внесені до патенту

фізична особа – суб'єкт
підприємницької діяль-
ності позбавляється
права застосовувати
фіксовану ставку

податку протягом 12
календарних місяців,
наступних за місяцем
вчинення порушення

штраф у розмірі
повної суми фіксо-
ваного податку
в розрахунку за
місяць за кожну
особу, відомості
про яку не внесені

до патенту

фізична особа – суб'єкт під-
приємницької діяльності при-
тягається до відповідальності

згідно з законодавством
України
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Таблиця 2.3
Відповідальність платників фіксованого прибуткового податку

Порушення Вид відповідальності

За дорученням або від імені платника
фіксованого податку здійснюється
торгівля особою, відомості про яку
не внесені до патенту

Позбавлення громадянина�підприємця
права застосовувати фіксовану ставку
податку протягом 12 календарних
місяців, наступних за місяцем вчинення
порушення [32, ст. 14]

Штраф у розмірі повної суми фіксова�
ного податку в розрахунку за місяць
за кожну особу, відомості про яку
не внесені до патенту [32]

За рішенням керівника податкового
органу патент (придбаний для сплати
прибуткового податку за фіксованою
ставкою) може бути скасований (з його
вилученням) до закінчення строку його
дії [32, ст. 14]

Здійснення торгівлі лікеро�горілчаними
та тютюновими виробами платником
фіксованого податку, особами, які пере�
бувають з ним у трудових відносинах,
а також членами його сім'ї, які беруть
участь у підприємницькій діяльності

Штраф у розмірі 200% вартості одер�
жаної для оптової торгівлі партії товару,
але не менше за 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян [14].
Для роздрібної торгівлі фінансові
санкції не встановлені

За рішенням керівника податкового орга�
ну патент (придбаний для сплати прибут�
кового податку за фіксованою ставкою)
може бути скасовано (з його вилучен�
ням) до закінчення строку його дії [32]

Продаж підакцизних товарів без
застосування РРО

Фінансова санкція у п'ятикратному
розмірі вартості проданих товарів
(наданих послуг) [22, ст. 9, 17]
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2.3. Спрощена система оподаткування фізичних осіб –
суб’єктів малого підприємництва

Рис.  2.16. Загальна характеристика
єдиного податку з фізичних осіб

власні кошти

Єдиний податок з фізичних осіб

не припускається

Періодичність
сплати

Об'єкт оподаткування
Можливість одночас-
ного застосування
звичайної системи

Вид податкової
ставки

фіксована, встанов-
люється в залеж-
ності від виду
діяльності

Платники

громадяни, що
зареєстровані

суб'єктами підприєм-
ницької діяльності

підприємницька
діяльність, що визна-
чена в Свідоцтві

щомісячно

Податковий період

календарний квартал

Джерело сплатиБаза оподаткування

не встановлюється
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Недозволені види підприємницької діяльності

Критерії суб’єкта малого
підприємництва [24]

Критерії платника
єдиного податку [28]

Загальні вимоги щодо застосування спрощеної системи
оподаткування фізичними особами –
суб’єктами підприємницької діяльності

Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за рік – не більше 500 тис. грн

Кількість фізичних осіб, які знаходяться в трудових відносинах
з платником єдиного податку – фізичною особою, включаючи

членів сімей протягом року,– не більше 10 осіб

Відсутність заборгованості з податків та обов’язкових платежів
за попередній податковий (звітний) період

Здійснення діяльності
з придбанням спецпатенту

Торгівля лікеро-горілчаними
та тютюновими виробами,
паливно-мастильними

матеріалами

Діяльність у сфері
грального бізнесу

Обмін іноземної валюти

Виробництво і імпорт
підакцизних товарів

Рис. 2.17. Обмеження щодо застосування спрощеної системи
оподаткування фізичними особами – суб’єктами малого підприємництва
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Рис. 2.18. Взаємодія єдиного податку для фізичних осіб
з іншими податками і зборами

Таблиця 2.4
Переваги спрощеної системи оподаткування фізичних осіб –

суб’єктів малого підприємництва
Сфера дії Переваги Можливі наслідки

1 2 3

Законодавча та
нормативна бази

Зменшення кількості
податків і зборів,
а, відповідно, – зако�
нодавчих і норматив�
них актів, що мають
враховуватися суб'єк�
том малого підприєм�
ництва

Зменшення ймовірності помилок
у застосуванні законодавчих і норма�
тивних актів і, відповідно, можливих
фінансових санкцій.
Зниження впливу нестабільності
законодавства.
Зменшення кількості суперечливих норм

Перехід на спро�
щену систему

Здійснюється за
рішенням платника

Платник приймає рішення про засто�
сування спрощеної системи не в обо�
в'язковому порядку, а виходячи з еко�
номічної доцільності переходу на єди�
ний податок, що дає змогу зменшити
сукупні податкові платежі

1 Çáîðè, ñïðàâëÿííÿ ÿêèõ çóïèíåíî àáî ñêàñîâàíî, äî ïåðåë³êó íå âêëþ÷åí³.

Податки і збори, платником яких не є фізична особа –
суб'єкт малого підприємництва [28] 1

Збір на обов'язкове соціальне
страхування

Плата (податок) за землю

Збір за спеціальне використання
природних ресурсів

Податок на промисел

Збір за отримання дозволу  на розмі-
щення об'єктів торгівлі та сфери послуг

Внески до Державного фонду
сприяння зайнятості населення

Плата за патенти

ПДВ (крім випадків, коли суб'єкт
малого підприємництва приймає

рішення про добровільну реєстрацію
платником ПДВ)

Податок з доходів фізичних осіб
(прибутковий податок з громадян)

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 2.4

1 2 3

Наявність
альтернатив

У рамках спрощеної
системи платник
самостійно приймає
рішення щодо статусу
платника ПДВ

Можливість врахувати інтереси
споживачів і оптимізувати сукупні
податкові платежі в залежності від
специфіки підприємницької діяльності

Ставка опо�
даткування

Встановлюється
у фіксованій сумі
в залежності від виду
підприємницької
діяльності

Незалежність податкових зобов'язань
від результатів підприємницької
діяльності стимулює нарощування
обсягів реалізації й чистого доходу
платника, а також зменшення витрат

Максимальний
граничний рівень
ставки обмежений

Можливість прогнозування податкових
платежів

Доплата за
найманих
робітників

Нормована (50% від
встановленої ставки
єдиного податку)

Стимулює підвищення продуктивності
праці найманих робітників

Розрахунки,
пов'язані
з обчисленням
податкових
зобов'язань

Значно спрощуються

За тими податками та зборами,
платником яких не є суб'єкт малого
підприємництва, розрахунки податкових
зобов'язань не здійснюються.
Визначення податкових зобов'язань
з єдиного податку не потребує
спеціальних розрахунків

Характер сплати

Попередній характер
сплати єдиного подат�
ку – гарантія від зміни
ставок

У випадку зміни ставки оподаткування
органами місцевої влади перерахунок
податкових зобов'язань за періодами,
коли здійснена попередня оплата,
не здійснюється

Звітність
Скорочення та
спрощення форми

Скорочення витрат часу на заповнення
і подання звітності.
Зменшення ймовірності помилок
у податковій звітності

Розрахунки зі
споживачами

Можливість не засто�
совувати реєстратори
розрахункових
операцій

Спрощується організація підприєм�
ницької діяльності.
Зменшується кількість перевірок.
Зменшується кількість можливих порушень
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Таблиця 2.5
Недоліки єдиного податку для фізичних осіб порівняно зі звичайною

системою оподаткування

Сфера дії Недолік Можливі наслідки

Законодавча база

Невідповідність норм Указу
[28] іншим законодавчим та
нормативним актам у сфері
оподаткування

Невизначеність суттєвих умов
застосування спрощеної системи.
Велика кількість суперечливих
роз'яснень органів виконавчої влади

Обмеження щодо
видів діяльності

Громадянин�підприємець
не може здійснювати
види діяльності, на які
не поширюється дія Зако�
ну України «Про державну
підтримку розвитку малого
підприємництва» [24]
та Указу [28]

Здійснення видів діяльності, які
заборонені для суб'єктів малого
підприємництва платників єдиного
податку, зумовлює обов'язкове
повернення на звичайну систему
оподаткування

Обмеження щодо
масштабу діяль�
ності та чисель�
ності найманих
робітників

Відсутність диференціації
обмежень в залежності від
виду діяльності

Підприємці, що здійснюють трудомісткі
види діяльності, або види діяльності в
яких мала частка доданої вартості має
обмежені (порівняно з іншими)
можливості застосування спрощеної
системи оподаткування

Характер ставки Встановлюється у
фіксованому розмірі

Неможливість зменшення податкових
платежів при погіршенні фінансово�
економічних показників або при
тимчасовому припиненні
підприємницької діяльності

Порядок
встановлення
ставки

Ставки встановлюються
органами місцевого само�
врядування, а терміни їх
дії законодавчо
не визначені

Суб'єктивний характер диференціації
ставок за видами діяльності.
Можливість зміни ставок протягом
календарного року

Податковий облік Форми податкового обліку
містять зайві реквізити

Додаткові витрати часу на ведення
обліку за показниками, які
не враховуються при визначенні
податкових зобов'язань

Попередній
характер сплати

Єдиний податок
сплачується до початку
відповідного періоду

Зменшення оборотних коштів
підприємців

Подання звітності

Невиправдано короткий
термін подання звітності
(протягом п'яти днів після
закінчення податкового
кварталу)

Втрати часу на черги в органах
податкової служби.
Відсутність достатнього часу для
підготовки й перевірки звітності
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Рис. 2.19. Етапи процесу оцінки доцільності застосування
альтернативних систем оподаткування громадянами&підприємцями

Рис.  2.20. Розподіл надходжень єдиного податку від фізичних осіб

1. Загальний аналіз чинників, що впливають на доцільність застосування
альтернативних систем оподаткування фізичних осіб

2. Перевірка відповідності наявних та перспективних умов здійснення
підприємницької діяльності вимогам кожної з альтернативних систем

3. Розрахунок порівняльного економічного ефекту від застосування кожного
з можливих варіантів альтернативного оподаткування

4. Прийняття рішення про застосування конкретного варіанта альтернативного
оподаткуванняПрийняття рішення про застосування конкретного варіанта

альтернативного оподаткування
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43%

42%

15%

���
��� Місцевий бюджет

���
��� Пенсійний фонд України

На обов’язкове пенсійне
страхування, у т. ч. 4% до
Державного фонду сприяння
зайнятості населення

соціальне
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Таблиця 2.6
Порівняльні переваги альтернативних систем оподаткування фізичних

осіб – суб’єктів підприємницької діяльності

Позитивні чинники Спрощена система
оподаткування Фіксований податок

1 2 3

Скорочення нормативної
бази оподаткування

Kількість законодавчих та нормативних актів, що регу�
люють оподаткування фізичних осіб, суттєво скорочується.
Норми Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» [20] не застосовуються. Як наслідок –
зменшення вірогідності помилок і потенційних санкцій

Спрямованість на
стимулювання розвитку
підприємництва

Податкові зобов'язання не залежать від розміру
підприємницького доходу. Сума збільшення доходу
не включається в базу оподаткування

Спрощення податкової
звітності за основним
податком

Щоквартально подається
звіт за спрощеною
формою

Щоквартально подається
декларація із зазначенням
обсягів діяльності

Можливість самостійного
прийняття рішення щодо
реєстрації платником ПДВ

Рішення приймається
платником при поданні
заяви

Не передбачена

Податковий облік витрат
Ведеться книга обліку
доходів і витрат Не передбачене

Спрямованість на
стимулювання зниження
витрат

Витрати не враховуються при обчисленні бази
оподаткування, тому ефект від їх зниження повністю
залишається у підприємця

Скорочення кількості
податків і зборів, що
сплачує громадянин�
підприємець.
При застосуванні
відповідної
альтернативної системи
оподаткування
не сплачуються

ПДВ (якщо платник не вия�
вив бажання зареєструва�
тися платником); податок
на доходи фізичних осіб;
плата за землю; податок
на промисел; збір на обо�
в'язкове соціальне страху�
вання; збір на обов'язкове
державне пенсійне страху�
вання; внески до держав�
ного фонду сприяння зай�
нятості; плата за патент;
збір за видачу дозволу на
розміщення об'єктів
торгівлі та сфери послуг

ПДВ; прибутковий податок
(за доходами, оподатко�
вуваними фіксованим
податком); нарахування на
фонд оплати праці; податок
на промисел; збір на
обов'язкове соціальне
страхування; плата за патент
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 2.6

1 2 3

Не включення
підприємницьких доходів
до складу сукупного
оподатковуваного доходу
(прибутковий податок)

За діяльністю, що її
оподатковують єдиним
податком, прибутковий
податок не сплачується

Доходи від підприємницької
діяльності не включаються
до складу загального
оподатковуваного доходу
за підсумками року

Спосіб встановлення
ставки податку

Встановлюються у фіксованому розмірі незалежно від
обсягів доходу або інших результатів господарської
діяльності за податковий період

Діапазон зміни ставок Від 20 до 200 грн
на місяць Від 20 до 100 грн на місяць

Kритерії диференціації
податкових ставок Вид діяльності Територіальне розташування

місця торгівлі (ринку)
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3. ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ

Рис. 3.1. Загальні ознаки податку на промисел

Рис. 3.2. Додаткові вимоги до платників податку

Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, якщо вони:

не зареєстровані як
суб'єкти підприємництва

здійснюють несистематичний, не більше чотирьох
разів протягом календарного року, продаж товарів

Податок на промисел [31]

мінімальний – три,
максимальний –

сім днів

Порядок
сплати

Податкова
база

Термін дії
патенту

Вид податкових
ставок

комбінована, 10%,
але не менше
одного НМДГ

Платники
податку

громадяни України,
іноземні громадяни

та особи без
громадянства

сумарна вартість товарів
за ринковими цінами

сплачується
у вигляді придбання
одноразового патенту

на торгівлю

Об'єкт
оподаткування

несистематичний продаж
вироблених, перероблених
та куплених продукції, речей,

товарів

Джерело сплати

власні кошти

Одиниця
оподаткування

гривня
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Рис. 3.3. Операції, які не входять до об’єкту оподаткування

Рис. 3.4. Порядок декларування ринкової вартості товарів

Рис. 3.5. Варіанти встановлення ставки податку

Не декларується та не оподатковується:

продаж вирощених в особистому підсобному господар-
стві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках:

продаж автотранс-
портних засобів,
які перебувають
у приватній

власності грома-
дян, якщо вони

реалізуються один
раз протягом року

продукції рослинництва, худоби, кролів,
нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і
продукції їх забою в сирому вигляді та у

вигляді первинної переробки)

продукції
власного
бджіль-
ництва

Сумарна вартість товарів за ринковими цінами:

зазначається громадянином у декларації, яка подається

у випадку постійного проживання
в Україні

при відсутності місця постійного
проживання в Україні

до державної податкової інспекції по
району (місту) за місцем проживання

за місцем продажу товарів

Ставка податку

при придбанні патенту на три дні
у разі збільшення терміну продажу
товарів до семи календарних днів

10 відсотків зазначеної в декларації
вартості товарів, але не менше

розміру одного НМДГ
ставка податку подвоюється
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Рис. 3.6. Порядок розрахунку і сплати податку

Рис. 3.7. Відповідальність платників податку

Відповідальність платників податку

здійснення
продажу товарів

протягом
календарного
року більше

чотирьох разів

здійснення
продажу товарів
без придбання
одноразових
патентів

здійснення
продажу товарів
з порушенням
терміну дії
одноразових
патентів

здійснення
продажу това-
рів, не зазна-
чених в декла-

раціях

за ті ж дії, вчинені повторно
протягом року після накладення
адміністративного стягнення

за перше
порушення

адміністративні штрафи
в розмірі від десяти
до двадцяти НМДГ

адміністративні штрафи в
розмірі від одного до

десяти НМДГ

така діяльність
вважається

систематичною
і зобов'язує гро-
мадян зареєстру-
ватися як суб'єк-
ти підприємниц-
тва відповідно до
чинного законо-
давства України

Сума податку

визначається на
підставі вказаної

платником сумарної
вартості товарів
і ставки податку

не підлягає
поверненню за
невикориста-
ним патентом

не залежить від
фактичного обсягу
проданих товарів

сплачується
до початку здійснення продажу

зараховується до місцевих бюджетів за
місцем придбання одноразового патенту
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4. ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ,
ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ

ОСОБАМИ

Рис. 4.1. Податки і збори, які сплачуються фізичною особою,
не зареєстрованою суб’єктом підприємницької діяльності

Фізична особа, не зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності,
є платником

Фізична особа, не зареєстрована суб'єктом
підприємницької діяльності, є платником Місцеві податки і збори

Податок на додану
вартість (при
імпортуванні)

Податок з доходів
фізичних осіб

Податок на промисел

Мито

Збір за видачу
ордера на квартиру

Збір за видачу
ордера на квартиру

Ринковий збір

Податок з реклами

Державне мито

Податок з власників
транспортних засобів
та інших самохідних
машин і механізмів

Збір за спеціальне
використання лісових

ресурсів

Плата за землю

Збір за виграш на
бігах на іподроміЗбір за участь у бігах

на іподромі

Збір за використання
радіочастотного
ресурсу України

фіксований
сільськогосподарський

податок Збір з власників
собак

Курортний збір

Збір за спеціальне
використання лісових

ресурсів
Збір з осіб, які беруть
участь у грі на тоталі-
заторі на іподромі
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Рис. 4.2. Особливості фізичних осіб як платників ПДВ

Рис. 4.3. Порядок обчислення та сплати податку з власників
транспортних засобів фізичними особами

Фізичні особи, не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності

є платниками ПДВ виключно
з операцій по ввезенню

(імпортуванню) товарів на митну
територію України, за виклю-

ченням товарів, що можуть бути
ввезені в безмитному режимі

Звільнені від необхідності
реєструватися платниками ПДВ

оформлення митної декларації
для них прирівнюється до

подання податкової накладної

Суми податку, сплачені фізичними особами у складі ціни придбання товарів
(робіт, послуг), що вивозяться (експортуються) такими фізичними особами

в межах неторговельного (туристичного) обороту, бюджетному відшкодуванню
не підлягають

Податок з власників транспортних засобів

обчислюється
безпосередньо
платником

подання роз-
рахунку зако-
нодавством

не передбачене

сплачується

перед реєстрацією, перереєстрацією
транспортних засобів, а також перед
технічним оглядом транспортних за-

собів щорічно або один раз за два роки,
але не пізніше першого півріччя року,
в якому провадиться технічний огляд

якщо транспортні засоби придбано у другому півріччі, то податок сплачується
в половинному розмірі встановленої суми
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Рис. 4.4. Умови для звільнення фізичних осіб від сплати ввізного мита
та податків, що сплачуються при імпорті

Звільнення від сплати мита і податків при ввезенні товарів та предметів
фізичною особою

товари, сукупна вартість яких не пере-
вищує суму, еквівалентну 200 євро

товари, що були попередньо вивезені
(переслані) громадянами за митний
кордон України під письмове зобо-
в'язання про їх зворотне ввезення і
ввозяться (пересилаються) назад на
митну територію України, за наявності
відповідної вивізної митної декларації

предмети особистого користування,
що тимчасово ввозяться

(пересилаються) громадянами-
нерезидентами на митну територію
України під письмове зобов'язання

про їх зворотне вивезення
предмети, що ввозяться (пересила-
ються) у разі переселення громадян
на постійне місце проживання в Україну

предмети, які ввозяться (пересила-
ються) громадянами і входять до
складу спадщини, відкритої за

межами митної території України на
користь резидента, у разі підтвер-
дження складу спадщини органами,
що вчиняють нотаріальні дії у країні
її відкриття та легалізації цього

підтвердження

товари, що ввозяться (пересила-
ються) громадянами, які користу-
ються пільгами згідно з міжнарод-
ними договорами України, укладе-
ними в установленому порядку

предмети, одержані громадянами-
резидентами у вигляді нагород і при-
зів на змаганнях, конкурсах, фести-
валях за межами митної території
України, за умови документального
підтвердження факту нагородження

тютюнові вироби у 200 цигарок або
50 сигар, або 250 грамів тютюну, або
набір таких виробів загальною вагою
не більше 250 грамів на одну особу

алкогольні напої у кількості 2 літри
вина та 1 літр міцних алкогольних

напоїв на одну особу

Умови для безмитного ввезення алкогольних напоїв
та тютюнових виробів

ввозяться на митну
територію України
громадянами, які

досягли 18-річного віку

особа, яка ввозить їх
на митну територію

України, була відсутня
в Україні більш ніж

24 години

переміщуються через
митний кордон України
у супроводжуваному
багажі або ручній
поклажі громадян
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Рис. 4.5. Об’єкти справляння державного мита з фізичних осіб

Об'єкти справляння державного мита з фізичних осіб

із позовних заяв, заяв з переддого-
вірних 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
набрали законної сили, а також за
видачу судами копій документів

за видачу паспорта громадянина
України (в т. ч. закордонного) або

продовження строку його дії

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 реєстрацію актів громадянського
стану, а також видачу громадянам
повторних свідоцтв про реєстрацію
актів громадянського стану і свідоцтв
у зв'язку із зміною, доповненням,

виправленням і поновленням записів
актів громадянського стану

за вчинення нотаріальних дій
державними нотаріальними

конторами і виконавчими комітетами
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

подаються до господарських судів, та
апеляційних і касаційних скарг на
рішення та постанови, а також заяв
про їх перегляд за нововиявленими

обставинами

за прописку громадян або
реєстрацію місця проживання

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
(аукціону, тендеру) об'єктами

нерухомого майна, крім операцій
з примусового відчуження такого
майна у випадках, передбачених

законами України

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
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Таблиця 4.1
Розміри ставок державного мита [30]

Найменування документів і дій,
за які справляється мито

Розміри ставок

1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

а) із позовних заяв
1 відсоток ціни позову,
але не менше 3 НМДГ і
не більше 100 НМДГ

б) із скарг на неправомірні дії органів державного
управління і службових осіб, що ущемляють права
громадян

0,2 НМДГ

в) із позовних заяв про розірвання шлюбу: 0,5 НМДГ

із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу 1 НМДГ

у разі поділу майна при розірванні шлюбу

мито визначається від�
повідно до ціни позову
згідно з підпунктом
«а» цього пункту

г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами,
визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми
або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи
недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення
волі на строк не менше трьох років

0,2 НМДГ

д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору
найму житлових приміщень, про продовження строку
прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та
з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких,
що не підлягають оцінці)

0,5 НМДГ

е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження  0,5 НМДГ

є) із позовних заяв з переддоговірних спорів 0,5 НМДГ

ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та
гідності:

із позовних заяв немайнового характеру 1 НМДГ

із позовних заяв про відшкодування моральної
(немайнової) шкоди з ціною позову до 100 НМДГ

1 відсоток ціни позову,
але не менше 1 НМДГ

із позовних заяв про відшкодування моральної (немайно�
вої) шкоди з ціною позову від 100 до 10 000 НМДГ

5 відсотків ціни позову
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.1

Найменування документів і дій,
за які справляється мито

Розміри ставок

із позовних заяв про відшкодування моральної
(немайнової) шкоди з ціною позову понад 10 000 НМДГ

10 відсотків ціни
позову

з) із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на
рішення, що набрали законної сили

 50 відсотків ставки,
що підлягає сплаті при
поданні позовної
заяви, іншої заяви й
скарги, а з майнових
спорів – ставки,
обчисленої виходячи
з оспорюваної суми

и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку,
ухвали та іншої постанови суду

0,03 НМДГ за кожний
аркуш копії

і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на
земельну частку (пай) і майновий пай

0,1 відсотка ціни
позову

2. Із заяв, що подаються до господарських судів:

а) із позовних заяв майнового характеру
1 відсоток ціни позову,
але не менше 3 НМДГ
і не більше 100 НМДГ

б) із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із
заяв про визнання недійсними повністю або частково актів
ненормативного характеру; із заяв кредиторів про пору�
шення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів,
які звертаються з майновими вимогами до боржника після
оголошення про порушення справи про банкрутство

 5 НМДГ

в) із позовних заяв у спорах, що виникають під час
укладання, зміни або розірвання господарських договорів

5 НМДГ

г) із апеляційних і касаційних скарг на рішення та
постанови, а також заяв про перегляд їх за
нововиявленими обставинами

50 відсотків ставки, що
підлягає сплаті у разі
подання заяви, для
розгляду спору в пер�
шій інстанції

із спорів майнового характеру
50 відсотків ставки,
обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.1

Найменування документів і дій,
за які справляється мито

Розміри ставок

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:
а) за посвідчення договорів відчуження житлових
будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів,
а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають
у власності громадянина, що здійснює таке відчуження

1 відсоток суми дого�
вору, але не менше
одного НМДГ

б) за посвідчення договорів відчуження земельних
ділянок, які перебувають у власності громадянина,
що здійснює таке відчуження

0,1 відсоток вартості
майна, що викупову�
ється або предмета
застави, але не більше
ста НМДГ

в) за посвідчення договорів купівлі�продажу майна
державних підприємств, а також за посвідчення договорів
застави

 0,1 відсотка вартості
майна, що викупову�
ється, або предмета
застави

г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних
машин і механізмів:

дітям, одному з подружжя, батькам

1 відсоток суми
договору, не нижчої
дійсної вартості
транспортного засобу,
іншої самохідної
машини, механізму

іншим особам 5 � " �

д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми дого�
вору, але не менше
1 НМДГ

е) за посвідчення договорів поділу майна, договорів
поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

0,05 НМДГ

є) за посвідчення заповітів 0,05 НМДГ

ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину:

одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям
0,5 відсотка суми
спадщини

онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі  � "�
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.1

Найменування документів і дій,
за які справляється мито Розміри ставок

іншим спадкоємцям;  �"�

за видачу свідоцтва про право на спадщину земельної частки (паю):

одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям, онукам,
правнукам, братам, сестрам, діду, бабі

0,1 відсотка суми
спадщини

іншим спадкоємцям; 0,5 відсотка суми
спадщини

з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на
частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу 0,03 НМДГ

и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення
кредитних операцій:

дітям, одному з подружжя, батькам 0,03  � " �

іншим громадянам 0,1  � " �

і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними
засобами:

дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 � " �

іншим громадянам 0,3 � " �

ї) за посвідчення загальних доручень на право
користування майном, с включаючи транспортні засоби

мито визначається за
ставками, передбаче�
ними відповідно під�
пунктами «и» або «і»
цього пункту

й) за посвідчення інших доручень 0,02 НМДГ

к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна 2 НМДГ

л) за вчинення морського протесту 0,3 НМДГ

м) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків
до платежу і посвідчення неоплати чеків 0,3 НМДГ

н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї
мови на іншу (за сторінку) 0,3 НМДГ

о) за вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що
стягується, або 1 відсо�
ток вартості майна, яке
підлягає витребуванню,
але не менше 3 НМДГ
і не більше 100 НМДГ
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.1

Найменування документів і дій,
за які справляється мито

Розміри ставок

п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з
них (за сторінку)

0,01 НМДГ

р) за засвідчення справжності кожного підпису на
документах, у тому числі справжності підпису перекладача
(за кожний документ)

0,02 НМДГ

с) за передачу заяв громадян, державних установ, підпри�
ємств та організацій, селянських (фермерських) госпо�
дарств, колективних сільськогосподарських підприємств,
кооперативних, громадських об'єднань іншим громадянам,
державним установам, підприємствам і організаціям, се�
лянським (фермерським) господарствам, колективним сіль�
ськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним та
громадським об'єднанням і вчинення інших нотаріальних
дій, крім зазначених у підпунктах «а» – «с» цього пункту

0,03 НМДГ

т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених
документів

0,03 НМДГ

у) за посвідченням договорів оренди (суборенди)
земельних

0,01 відсотка від гро�
шової оцінки земельної
ділянки, яка ділянок
встановлюється за
методикою, затвер�
дженою KМУ

у разі відсутності грошової оцінки земель
1 відсоток суми дого�
вору, але не менше
одного НМДГ

ф) за посвідчення іпотечних договорів

0,01 відсотка вартості
предмета іпотеки,
зазначеної в іпотеч�
ному договорі

4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами
нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської,
селищної, міської Рад народних депутатів за місцем
надання послуги

у розмірі встановлених
ставок за відповідні дії
(крім цього сплачують�
ся фактичні витрати,
пов'язані з виїздом для
вчинення дій)
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5. За вчинення актів громадянського стану
а) за реєстрацію шлюбу 0,05 НМДГ

б) за реєстрацію розірвання шлюбу: за взаємною згодою
подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

0,5 НМДГ

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебу�
вають у першому шлюбі від одного або обох із подружжя

0,5 до 1 НМДГ

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває
у повторному шлюбі

від 1 до 1,5 НМДГ

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно
відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби
чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння
злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

0,03 НМДГ

в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі
реєстрації шлюбу)

г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по
батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

3 НМДГ

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням,
виправленням і поновленням записів про реєстрацію
громадянського стану

0,02 НМДГ

е) за видачу повторних свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану

0,03   НМДГ

6. За вчинення інших дій:

а) за видачу паспорта громадянина України:

у разі обміну нині чинного паспорта 0,2 НМДГ

в інших випадках  1 НМДГ

б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження
строку дії цього паспорта:

на території України  10 НМДГ

за межами України
за тарифом консуль�
ського збору України

в) за перереєстрацію загальногромадянського
закордонного паспорта

 2 НМДГ
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г) за видачу посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон або продовження строку дії посвідчення

 5 НМДГ

д) за оформлення іноземним громадянам та особам без
громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та
транзитного проїзду через територію України

у розмірах, що
встановлюються KМУ

е) за внесення будь�яких змін до виданих раніше
документів, зазначених у підпунктах «б» і «г» цього пункту
(крім продовження строку їх дії)

є) за видачу документів громадянам України, іноземним
громадянам і особам без громадянства про запрошення в
Україну

0,3 НМДГ

ж) за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні
іноземцям та особам без громадянства:

на постійне проживання 5 НМДГ

на тимчасове проживання 2 НМДГ

з) за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну,
транзитного проїзду через її територію (перебування
в Україні іноземців та осіб без громадянства)

1 НМДГ

и) за видачу документів громадянам України, які прожи�
вають у прикордонних районах, на право перетинання
державного кордону України у спрощеному порядку

0,5 НМДГ

і) за видачу іноземним громадянам і особам без
громадянства посвідки на проживання замість загубленої

передбачених за
видачу відповідних
первинних документів

ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України 0,5 НМДГ

й) за подання заяв про вихід з громадянства України
мінімумів доходів громадян

6 НМДГ

к) за видачу замість загублених паспортів або документів,
які їх замінюють, на право виїзду за кордон або
документів про запрошення в Україну

у розмірах, передба�
чених за видачу від�
повідних первинних
документів

Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.1



131

4. ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.1

Найменування документів і дій,
за які справляється мито

Розміри ставок

л) за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення
документів, передбачених підпунктами «б», «в» і «є» цього
пункту, за заявами громадян

ставки державного
мита за вчинення від�
повідних дій збільшу�
ються на 100 відсотків

м) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання 0,05 НМДГ

н) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за
кордон, документів, які їх замінюють, а також за продовжен�
ня строку дії цих документів учасникам громадянської і Ве�
ликої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захи�
сту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які
проходили службу у військових частинах, штабах і установах,
що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

ставки державного
мита за відповідні дії
знижуються
на 50 відсотків

о) за консульські дії, які провадяться за кордоном
і на території України

за тарифами консуль�
ських зборів України

п) за операції з цінними паперами:

за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів, крім
облігацій державних та місцевих позик

0,1 відсотка
номінальної вартості
емісії цінних паперів

за видачу приватизаційних паперів
0,2 відсотка номіналь�
ного значення прива�
тизаційних паперів

за придбання вексельних бланків
0,1 НМДГ за кожний
бланк

р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з
продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових
будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого
майна, які перебувають у власності громадянина�продавця,
крім операцій з примусового відчуження такого майна у
випадках, передбачених законами  України

1 відсоток фактичної
вартості укладеної
угоди, але не менше
НМДГ за кожну
укладену угоду

с) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів)
об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності
громадянина�продавця, крім операцій з примусового
відчуження такого майна у випадках, передбачених
законами України

1 відсоток фактичної
вартості реалізованих
об'єктів нерухомого
майна, але не менше
одного НМДГ за кож�
ний реалізований об'єкт
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т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої
дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок

 0,1 НМДГ

у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної
власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин:

за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту
на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні,

1 НМДГ

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно
постійно проживають (знаходяться) за межами України,

100 доларів США;

за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні,

5 НМДГ

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України

200 доларів США;

за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні

1 НМДГ

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України

100 доларів США

за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого
зазначення походження товару:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні,

5 НМДГ

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України,

200 доларів США

за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні

0,5 НМДГ

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України

300 доларів США

за видачу патенту на сорт рослин:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні

0,5 НМДГ
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для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України,

600 доларів США

за продовження чинності патенту на сорт рослин щорічно, починаючи з дати
надходження заявки про його видачу:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,–
у таких розмірах НМДГ і для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України,– у доларах США відповідно:

за перший рік
0,1 НМДГ або
60 доларів США;

за другий рік
0,15 НМДГ або
90 доларів США;

за третій рік
0,2 НМДГ або
120 доларів США;

за четвертий рік
0,25 НМДГ або
150 доларів США;

за п'ятий рік
0,3 НМДГ або
180 доларів США;

за шостий рік
0,4 НМДГ або
240 доларів США;

за сьомий рік
0,5 НМДГ або
300 доларів США;

за восьмий рік
0,6 НМДГ або
360 доларів США;

за дев'ятий рік
0,8 НМДГ або
480 доларів США;

за десятий – двадцятий роки
1,0 НМДГ або
600 доларів США;

за двадцять перший – сороковий роки
1,0 НМДГ або
600 доларів США;

за сплату мита за підтримання чинності патенту на сорт рослин протягом шести
місяців після закінчення встановленого строку його сплати розмір мита
збільшується на 50 відсотків
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Таблиця 4.2
Система пільг у вигляді звільнення фізичних осіб

від сплати державного мита

Платники Характер дії
Позивачі – робітники
та службовці

За позовами про стягнення заробітної плати й за іншими
вимогами, що випливають з трудових правовідносин

Члени колективних
сільськогосподарсь�
ких підприємств,
працівники селян�
ських (фермерських)
господарств

За позовами до колективних сільськогосподарських підпри�
ємств, селянських (фермерських) господарств про оплату
праці та за іншими вимогами, пов'язаними з трудовою
діяльністю

Позивачі

За позовами, що випливають з авторського права, а також
з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти
рослин та раціоналізаторські пропозиції

Громадяни
Із апеляційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної
сили, у справах про розірвання шлюбу

Позивачі
За позовами про відшкодування збитків, заподіяних
каліцтвом або за іншим ушкодженням здоров'я, а також
смертю годувальника

Позивачі За позовами про стягнення аліментів

Сторони

Із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних
громадянинові незаконним засудженням, незаконним при�
тягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або неза�
конним накладенням адміністративного стягнення у вигляді
арешту чи виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою
грошової компенсації, поверненням майна або відшкоду�
ванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно
до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні»

Позивачі
За позовами про відшкодування матеріальних збитків,
завданих злочином

Громадяни
За видачу або засвідчення вірності копій документів, необ�
хідних для призначення та одержання державних допомоги і
пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння)
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Платники Характер дії

Громадяни
Які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством,
із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб

Споживачі За позовами, що пов'язані з порушенням їх прав

Громадяни

За реєстрацію народження, смерті, усиновлення (удочеріння) та
встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв про зміну, до�
повнення й виправлення записів актів про народження у випад�
ках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а також
у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів грома�
дянського стану органами запису актів громадянського стану

Громадяни
за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на
користь держави, а також на користь державних підприємств,
установ і організацій

Громадяни

за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
– на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'я�
зку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків
або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя
людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочин�
ністю, охорони власності громадян або колективної чи державної
власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок
захворювання, пов'язаного з Чорнобильської катастрофою;
– на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
– на житловий будинок, пай у житлово�будівельному кооперативі,
квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної влас�
ності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом
шести місяців з дня смерті спадкодавця;
– на майно осіб селянського (фермерського) господарства, якщо
вони є членами цього господарства;
– на житлові будинки в сільській місцевості за умови, що ці гро�
мадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть
у сільській місцевості;
– на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних уста�
новах, на страхові суми за договорами особистого й майнового
страхування, облігації державних позик та інші цінні папери,
суми заробітної плати, авторське право, суми авторського
гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем,
сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.2

Платники Характер дії
Неповнолітні
і військовослуж�
бовці

За видачу їм вперше паспорта громадянина України

Неповнолітні За видачу їм свідоцтва про право на спадщину

Громадяни
України

За видачу дипломатичних і службових та посвідчень особи
моряка

Громадяни
України, які виїз�
дять за кордон
по лінії громад�
ських організацій
або як туристи

За видачу загальногромадянських закордонних паспортів та
за внесення до паспорта громадянина України (нового зразка)
необхідних записів для поїздки за кордон

Громадяни
України та особи,
які їх супровод�
жують

За видачу їм загальногромадянського закордонного паспорта
на право виїзду за кордон а також документа на право виїзду
за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним
із Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чор�
нобильської катастрофи, також на оздоровлення та за внесення
до паспорта громадянина України (нового зразка) необхідних
записів для поїздки за кордон

Громадяни
України

За видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд
пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів,
а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у
зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів

Іноземці, яким
Україна надала
право притулку,
та особи,
прирівняні до
них, члени їхніх
сімей та їхні діти

За видачу їм документів на виїзд за кордон

Громадяни
України та
іноземні
громадяни

За видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України,
якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати
державного мита відповідними міжнародними угодами, укладе�
ними між Україною та іншими державами, а також громадяни
інших держав, які виконують функції почесних консулів України
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 4.2

Платники Характер дії
Особи, які не
досягли
16�річного віку

За видачу їм документа на виїзд за кордон

Громадяни

За позовами про відшкодування збитків, завданих не поверненням
 у терміни, передбачені договорами або установчими документами,
грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних
товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших
юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян

Громадяни
За позовами, з якими вони звертаються до суду в справах,
пов'язаних із захистом прав і законних інтересів при наданні
психіатричної допомоги

Громадяни, влас�
ники земельних
часток (паїв),
яким виділили в
натурі (на місце�
вості) земельні
ділянки

За посвідчення договорів міни земельних ділянок

Незалежно від характеру дії

Громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, � які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення
або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового)
і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня
1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення
не менше трьох років

Громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на тери�
торії зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня
1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років

Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи
пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи

Інваліди I та II груп
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Рис. 4.6. Пільги з податку з власників транспортних засобів
для фізичних осіб

Від сплати податку з власників транспортних засобів звільняються
такі фізичні особи [8]:

особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті
14 Закону України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраж-
дали 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 громадян похилого віку

в Україні», а також інваліди незалежно
від групи інвалідності (у тому числі
діти-інваліди за поданням органів

соціального захисту

щодо одного легкового автомобіля
(мотоколяски) з об'ємом циліндрів
двигуна до 2500 куб. см або одного

мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна
до 650 куб. см чи одного човна

моторного або катера (крім спортив-
ного) з довжиною корпусу до 7,5 м

особи, зазначені у пунктах
3 і 4 статті 14 Закону

України «Про статус і соці-
альний захист громадян,
які постраждали внаслідок

Чорнобильської ката-
строфи» до їх відселення
та протягом трьох років
після переселення із зони
гарантованого добровіль-
ного відселення чи зони
посиленого радіоеколо-

гічного контролю

щодо одного легкового
автомобіля з об'ємом

циліндрів двигуна до 2500
куб. см або одного мото-
цикла з об'ємом циліндрів
двигуна до 650 куб. см чи
одного човна моторного
або катера (крім спор-
тивного) з довжиною
корпусу до 7,5 м

громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03),
вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно

на 50 відсотків
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Рис. 4.7. Пільги з плати за землю для фізичних осіб

Плата за землю не справляється з [16]:

новостворених фермерських
господарств – протягом

трьох років, а в трудонедо-
статніх населених пунктах –
п'яти років з часу передачі

їм земельної ділянки
у власність

власників земельних ділянок, земельних
часток (паїв) та землекористувачів

за умови передачі земельних ділянок
та земельних часток (паїв) в оренду

платнику фіксованого сільськогосподар-
ського податку – на період дії Закону

України «Про фіксований сільськогоспо-
дарський податок»

за земельні ділянки, в межах граничних норм, встановлених Земельним
кодексом України

інвалідів
I і II груп

грома-
дян, які
вихо-
вують
трьох і
більше
дітей

громадян,
члени

сімей яких
проходять
строкову
військову
службу

пенсі-
онерів

інших осіб,
які користу-
ються піль-
гами відпо-
відно до За-
кону Украї-
ни «Про ста-
тус ветера-
нів війни,
гарантії їх
соціального
захисту»

громадян,
яким у вста-
новленому
порядку ви-
дано посвід-
чення про
те, що вони
постраждали
внаслідок
Чорнобиль-
ської ката-
строфи
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Рис. 4.8. Пільги зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з операцій відчуження легкових автомобілів

Збори на обов'язкове державне Пенсійне страхування з окремих
господарських операцій не сплачуються  фізичними особами [21]

Збір з операцій відчуження легкових
автомобілів

Збір з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна

у випадках
забезпечення
легковими
автомобі-
лями інва-

лідів згідно із
законодав-

ством

у випадку, якщо
громадяни, які прид-
бавають житло, пере-

бувають у черзі
на одержання житла

у випадку, коли
громадяни

придбавають
житло вперше

при
успадку-
ванні лег-
кового
авто-

мобіля за
законом

у випадку, коли право власності на житло
отримане фізичною особою в результаті його
приватизації відповідно до Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду»



141

3.1. СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЧАСТИНА 3. ПОДАТКОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

1. СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

Рис. 1.1.Законодавче й інформаційне забезпечення оподаткування

Конституція України

Господар-
ський кодекс

Кодекси України

Цивільний
кодекс

КЗпП
. . .

Загальні податкові закони

Про систему опо-
даткування [17]

«Про порядок погашення обов'язків платників перед
бюджетами та державними цільовими фондами»  [25 ] . . .

Спеціальні податкові закони
та прирівняні до них акти

«Про податок
на додану
вартість»

«Про плату
за землю»

. . .

Декрети КМУ

Укази
Президента
України

Загальні та спеціальні непо-
даткові закони та прирівняні
до них акти законодавства

Закон України
«Про оплату

праці»

. . .

Закон України
«Про рекламу»

Акти органів державної влади нормативного характеру

Постанови КМУ з питань оподаткування Акти нормативного характеру (накази,
інструкції тощо) центральних органів
виконавчої влади (Мінфін, Мінюст,

Держпідприємництва тощо)Накази, інструкції ДПАУ

Акти органів державної влади ненормативного характеру

Роз'яснення органів державної
податкової служби

Рішення, постанови, інструктивні листи
органів судової влади

Роз'яснення інших органів виконавчої влади

Міжнародні договори України,
згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою

України
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Таблиця 1.1
Терміни вступу в дію законодавчих і нормативно&правових актів

Види нормативно&
правових актів

Порядок набрання чинності
нормативно&правових актів

Норми, які
встановлюють порядок

набрання чинності
1 2 3

Закони України,
Постанови Верховної
Ради України

Через 10 днів з дня
офіціального оприлюднення,
якщо інше не передбачено
самими актами, але не раніше
дня оприлюднення в
офіційному друкованому
виданні

Частина 5 ст. 94 Kонсти�
туції України [1].
Стаття 4 Указу Президента
України від 10.06.97 р.
№ 503/97 «Про порядок
офіційного оприлюднення
нормативно�правових актів і
набрання ними чинності» [27]

Укази, розпорядження
Президента України

Через 10 днів з дня офіційного
оприлюднення, якщо інше не
передбачено самими актами,
але не раніше дня оприлюд�
нення в офіційному друкова�
ному виданні

Стаття 4 Указу № 503 [27]

Постанови,
розпорядження
Kабінету Міністрів
України

Ті, що не визначають права та
обов'язки громадян – з момен�
ту прийняття, якщо більш піз�
ній строк набрання чинності
не передбачений в цих актах

Стаття 5 Указу № 503 [27]Ті, що визначають права та
обов'язки громадян – з дня
оприлюднення в офіційних
печатних виданнях, якщо пізні�
ший строк набрання чинності
не передбачений в цих актах

Накази, положення,
інструкції, рішення,
постанови та ін.
міністерств, інших
органів виконавчої
влади, органів держав�
ного  управління
та контролю

Ті, що не визначають права та
обов'язки громадян – через 10
днів після державної реєстра�
ції, якщо в цих актах не вста�
новлений більш пізній строк
набрання чинності

Стаття 57 Kонституції
України [1].
Пункт 4.4 розділу 4
Порядку № 102/5 [106]Ті, що визначають права та

обов'язки громадян – через
10 днів після державної реє�
страції, але не раніше дня до�
ведення до відома населення
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1.1

1 2 3

Рішення місцевих рад

З дня їх офіційного
оприлюднення, якщо радою не
встановлений більш пізній
строк введення рішень в дію

Стаття 144 Kонституції
України [1].
Пункт 5 ст. 59 Закону
України від 21. 05.97 р.
№280/97�ВР «Про місцеве
самоврядування» [19]

Постанови, інструкції,
положення, правила
Національного банку
України

Ті, що не визначають права
та обов'язки громадян – через
10 днів після державної реє�
страції, якщо в самих актах
не встановлений більш пізній
строк набрання ними чинності

Стаття 57 Kонституції
України [1].
Пункт 4.4 розділу 4
Порядку № 102/5 [106]Ті, що визначають права

та обов'язки громадян – через
10 днів після державної реє�
страції, але не раніше дня до�
ведення до відома населення

Розпорядження,
накази місцевих
державних
адміністрацій

Ті, що не стосуються прав
та обов'язків громадян та ті,
що не мають загального харак�
теру – з моменту їх державної
реєстрації, якщо самими акта�
ми не встановлений більш піз�
ній строк введення їх в дію

Стаття 41 Закону України
від 09.04.99 р. № 586�ХIV
«Про місцеві державні
адміністрації» [23]

Ті, що стосуються прав та  обо�
в'язків громадян чи ті, що
мають загальний характер –
з моменту оприлюднення, якщо
самими актами не встанов�
лений більш пізній строк
введення в дію
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 1.1

Рис. 1.2. Підстави для скасування нормативних актів з регулювання
підприємницької діяльності

1 2 3

Міжнародні
договори

Договір вступає в дію в порядку та з дати,
які передбачені в ньому чи узгодженні
між державами, що приймають участь
в переговорах. При відсутності такого по�
рядку чи домовленості договір набирає
чинності, як тільки буде виражена згода
всіх держав, що приймають участь в пере�
говорах, на обов'язковість для них дого�
вору. Якщо згода держави на обов'язко�
вість для неї договору виражається на будь�
яку дату після вступу його до дії, то дого�
вір набирає чинності для цієї держави з
цієї дати, якщо в ньому не передбачене ін�
ше. Договір чи його частина застосову�
ються тимчасово до вступу його до дії,
якщо: це передбачено самим договором;
держави, що приймають участь в перего�
ворах домовились про це будь�яким іншим
чином

Статті 24, 25 Віденської
конвенції про право
міжнародних договорів,
до якої Україна приєдна�
лася (у складі СРСР)
14.04.86 р. і яка набрала
чинності для України
з 13.06.86 р.

Вимоги до нормативних актів, порушення яких може бути
підставою для прийняття рішення про їх скасування

максимальне скорочення витрат
суб'єктів підприємницької

діяльності, зв'язаних з виконанням
нормативно-правових актів

адекватність відповідальності
суб'єктів підприємництва характеру
учинених правопорушень і розміру

нанесеного збитку

створення рівних умов захисту
суб'єктів підприємницької

діяльності усіх форм власності

спрощення змісту нормативно-
правових актів, механізму їх
впровадження і прозорості

контролю за виконанням цих актів

відповідальність органів державної
влади, їх посадових осіб за

прийняття незаконних рішень,
дії чи бездіяльність, що призвели
до нанесення збитків суб'єктам
підприємницької діяльності,
порушенню прав підприємців,

установлених законами
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Рис. 1.3. Характеристика податкових роз’яснень

Рис. 1.4. Пріоритетність податкових роз’яснень

Податкові роз'яснення
є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового
законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції, які

використовується при обґрунтуванні їх рішень під час проведення апеляційних
процедур. Податковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді

контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування

не мають
сили нор-
мативно-
правового

акта

надаються контролюючими або
уповноваженими законами з питань
оподаткування іншими державними
органами виходячи із принципів:

не мають пріоритету над
іншими доказами або
іншими експертними

оцінками при оцінці доказів
судом

оподаткування,
викладених у Законі
України «Про систему
оподаткування» [17]

врегулювання
конфлікту
інтересів

економічного змісту податку, збору
(обов'язкового платежу), який

розглядається

Роз'яснення центрального податкового органу – ДПАУ

Роз'яснення інших контролюючих
органів, надані в порядку,
визначеному відповідним

центральним (керівним) органом
контролюючого органу

Податкове роз'яснення, надане
контролюючим органом вищого

рівня, має пріоритет над
податковими роз'ясненнями
підпорядкованих йому органів

Роз'яснення, надані іншими державними органами, на які законом з питань
оподаткування покладено обов'язки з роз'яснення окремих його положень
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Рис. 1.5. Обов’язки центрального (керівного) органу контролюючого
органу щодо видання податкових роз’яснень

Центральний (керівний) орган контролюючого органу

проводить періодичне
узагальнення подат-
кових питань, які сто-
суються значної кіль-
кості платників подат-
ків або значної суми
податкових зобов'я-
зань, та затверджує
узагальнюючі подат-
кові роз'яснення

зобов'язаний видавати та
оприлюднювати письмові
роз'яснення норм законо-

давства, які стосуються усіх
аспектів оподаткування

окремим податком, збором
(обов'язковим платежем)
у спосіб, доступний для
ознайомлення з ними
більшості їх платників

зобов'язаний без-
оплатно оприлюднити
нові форми обліку чи
звітності якщо вони

змінюються внаслідок
запровадження ново-
го податку, збору

(обов'язкового пла-
тежу) або зміни пра-
вил оподаткування

узагальнюючі подат-
кові роз'яснення,

підлягають оприлюд-
ненню з дотриманням
правил комерційної та
банківської таємниці

форма податкової декларації (розрахунку)
встановлюється центральним (керівним) органом
контролюючого органу за узгодженням з комітетом

Верховної Ради України, що відповідає за проведення
податкової політики

Рис.1.6.  Мінімальні вимоги для реалізації принципу доступності норм
податкового законодавства

Принцип «доступності»

Законодавчі акти та нор-
ми,  що в них містяться,
не повинні суперечити

один одному

Кількість законодавчих актів,
що видаються,

не повинне бути надмірним

Кожен термін, що використову-
ється, повинен мати своє єдине
визначення, встановлене законом

При зміні будь-яких норм в законодавчих актах,
оприлюднених в попередні роки, має публікуватися їх

новий змінений текст

Тексти законодавчих і норма-
тивних актів мають бути зрозумілими

людині з середнім
для даної країни рівнем освіти
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Рис. 1.7. Права платників у зв’язку з податковими роз’ясненнями

Платник податку

має право безо-
платно отримати
будь-яке податкове
роз'яснення, у тому
числі надане іншому
платнику податків з
питання, що роз-
глядається (із до-
триманням правил
комерційної або
банківської таєм-
ниці), у строки,
передбачені для

надання відповіді на
звернення громадян
до органів держав-
ної влади, встанов-

лені законом

може оскаржити до
суду рішення цент-
рального (керівного)
органу контролю-
ючого органу або
органу стягнення
щодо видання ін-
струкцій чи подат-
кових роз'яснень

(у тому числі форм
обов'язкової подат-
кової звітності), які,
за висновком такого
платника податків,
суперечать нормам
або змісту відпо-
відного податку,

збору

не може бути притягнутим до
відповідальності, якщо він діяв
відповідно до наданого йому
податкового роз'яснення (за
відсутності роз'яснень з цього
питання, що мають пріоритет)

або узагальнюючого податкового
роз'яснення, тільки на підставі
того, що у подальшому таке
податкове роз'яснення (уза-
гальнююче податкове роз'яс-
нення) було змінено або скасо-
вано, чи надано нове податкове
роз'яснення такому платнику
податків або узагальнююче
податкове роз'яснення, що

суперечить попередньому, яке
не було скасовано (відкликано)

Визнання судом інструкції або податкового роз'яснення податкового органу
(незалежно від їх реєстрації у Міністерстві юстиції України) недійсними

є підставою

для використання
зазначеного
рішення всіма

платниками податків
з моменту

прийняття такого
судового рішення

для відповідної
зміни положень

інструкцій чи роз'яс-
нень контролюючих
органів з цього

питання

рішення суду набирає чинності
з моменту його прийняття та
повинно бути оприлюднене за
рахунок сторони, що програла
спір (була визнана винною),
протягом 30 календарних днів
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Рис. 1.8. Механізм прийняття та оскарження рішення про зупинення дії
нормативно&правового акту, що стримує розвиток підприємництва

Прийняття вмотивованого рішення про
необхідність усунення порушень,
виявлених в нормативному акті

Експертиза нормативно-правового акту
в Державному комітеті з питань регуляторної

політики та підприємництва

Порушень немає
Виявлено
порушення

Узгодження
нормативно-правового акту

Повідомлення про прийняте рішення
на адресу відповідного органу

виконавчої влади або голови місцевої
державної адміністрації

Усунення порушень та
внесення відповідних
змін у нормативно-

правовий акт

Зупинення дії нормативно-правового
акту

Інформація в
Мінюст України

Повідомлення в
засобах масової

інформації

Оскарження рішення
в Міжвідомчій раді з
питань дерегулюван-
ня підприємницької

діяльності

Скасування рішення
Держпідприємництва

Підтвердження рішення
Держпідприємництва

так

ні
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2. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ В ОПОДАТКУВАННІ

Рис. 2.1. Контролюючі органи в сфері оподаткування та їх компетенція

стосовно акцизного збору
та ПДВ (з урахуванням
випадків, коли законом
обов'язок з їх стягнення
або контролю поклада-

ється на податкові органи),
ввізного та вивізного мита,
інших податків і зборів, які
справляються при вве-
зенні (пересиланні) то-

варів і предметів на митну
територію України або
вивезенні (пересиланні)
товарів і предметів

з митної території України

Контролюючі органи в сфері оподаткування [25]

стосовно
збору на обо-
в'язкове дер-
жавне пен-
сійне страху-
вання з окре-
мих господар-
ських операцій
та внесків на
загально-
обов'язкове
державне
пенсійне

страхування

стосовно
внесків на

загальнообо-
в'язкове дер-
жавне соці-
альне страху-
вання, у ме-
жах компетен-
ції цих орга-
нів, встанов-
леної законом

стосовно
інших

податків
і зборів

(обов'яз-
кових

платежів),
які справ-
ляються
до бюд-
жетів та
держав-
них

цільових
фондів

податкові
органи

органи фондів
загально-

обов'язкового
державного
соціального
страхування

органи
Пенсійного

фонду України

митні органи

Контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків

і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їх компетенції

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів
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Рис. 2.2. Структура органів ДПС

Рис. 2.3. Органи, з якими координують свою діяльність органи
податкової служби України

Державні подат-
кові адміністра-
ції в АР Крим

Державні податкові
адміністрації у містах
Київ та Севастополь

Державні податкові
адміністрації
в областях

Державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах

Система органів Державної податкової служби

Державна податкова
 адміністрація України Податкова міліція{Вища

ланка

{Серед-
ня ланка

{Низова
ланка

Органи державної подат-
кової служби України
координують свою

діяльність з:

фінансовими
органами

іншими
контролюючими

органами

органами
прокуратури

органами внут-
рішніх справ

податковими
службами інших

держав

Державною
митною службою

органами
Державного
казначейства

України

Державною
контрольно-
ревізійною
службою

органами
статистики

установами
банків

органами
служби безпеки
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Рис. 2.4. Завдання органів ДПС

Завдання органів Державної податкової служби [6]

здійснення контролю за додержанням
податкового законодавства, правиль-
ністю обчислення, повнотою і своє-

часністю сплати до бюджетів, державних
цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також

неподаткових доходів, установлених
законодавством

запобігання злочинам та іншим
правопорушенням, віднесеним

законом до компетенції
податкової міліції, їх розкриття,
припинення, розслідування та
провадження у справах про

адміністративні правопорушення

роз'яснення зако-
нодавства з питань
оподаткування
серед платників

податків

внесення у встановле-
ному порядку пропо-
зицій щодо вдоскона-
лення податкового
законодавства

прийняття у випадках,
передбачених законом,
нормативно-правових
актів і методичних

рекомендацій з питань
оподаткування

формування та ведення Дер-
жавного реєстру фізичних осіб
платників податків та інших

обов'язкових платежів та Єдиного
банку даних про платників
податків – юридичних осіб
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Таблиця 2.1
Функції органів державної податкової служби

1 1-é ð³âåíü – ÄÏÀÓ;
2 2-é ð³âåíü – ÄÏÀ â ÀÐ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êè¿â ³ Ñåâàñòîïîëü, ÄÏ²

â ì³ñòàõ ñ ðàéîííèì ïîä³ëîì (êð³ì ì³ñò Êè¿â ³ Ñåâàñòîïîëü);
3 3-é ð³âåíü – ÄÏ² â ðàéîíàõ, ì³ñòàõ áåç ðàéîííîãî ïîä³ëó, ðàéîíàõ â ì³ñòàõ,

ì³æðàéîíí³ òà îá’ºäíàí³ ïîäàòêîâ³ ³íñïåêö³¿;
4 Ô1  – Ôóíêö³¿ ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ï³äëåãëèõ îðãàí³â ÄÏÑ òà ïî âèäàííþ

íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â;
5 Ô2  – Ôóíêö³¿ ç áåçïîñåðåäíüîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâÿçê³â.

№
п/п Функція

1&й
рівень1

2&й
рівень2

3&й
рівень3

Ф
1

4 Ф
2

5 Ф
1

4 Ф
2

5 Ф
2

5

1 2 3 4 5 6 7

1

Здійснення контролю за додержанням законо�
давства про податки, інші платежі, валютні
операції, порядку розрахунків із споживачами
з використанням РРО, комп'ютерних систем і
KОРО, лімітів готівки в касах та її використан�
ням для розрахунків, а також контролю за
наявністю свідоцтв про державну реєстрацію
СПД та ліцензій, патентів, інших спеціальних
дозволів на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності;

+ + + + +

Здійснення контролю за додержанням вико�
навчими комітетами сільських і селищних рад
порядку прийняття і обліку податків, інших
платежів від платників податків, своєчасністю
і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

+ + + + +

Облік платників податків, інших платежів; + + + + +

Виявлення і ведення обліку надходжень
податків, інших платежів; + + + + +

Проведення роботи по боротьбі з незаконним
обігом алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, ведення реєстрів імпортерів, експор�
терів, оптових та роздрібних торговців, місць
зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, здійснення систематичного контролю
за їх реалізацією

+ + + + +
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2.1

1 2 3 4 5 6 7

2
Видання у випадках, передбачених законом,
нормативно�правових актів і методичних
рекомендацій з питань оподаткування;

+ – – – –

3

Затвердження форм податкових розрахунків,
звітів, декларацій та інших документів, пов'я�
заних з обчисленням і сплатою податків, ін�
ших платежів, декларацій про валютні цінно�
сті, зразків картки фізичної особи – платника
податків та інших обов'язкових платежів,
форм повідомлення про відкриття або закрит�
тя юридичними особами, фізичними особа�
ми – суб'єктами підприємницької діяльності
банківських рахунків, а також форм звітів
про роботу, проведену органами ДПС

+ + – – –

4

Роз'яснення через засоби масової інформації
порядку застосування законодавчих та інших
нормативно�правових актів про податки, інші
платежі

+ + + + +

5
Здійснення заходів щодо добору, розстановки,
професійної підготовки та перепідготовки
кадрів для органів ДПС;

+ + + + –

6
Подання органам ДПС методичної і практичної
допомоги в організації роботи, проведення
обстежень та перевірки її стану

+ + + + –

7
Створення інформаційної системи автоматизо�
ваних робочих місць та інших засобів автома�
тизації та комп'ютеризації робіт органів ДПС;

+ + + + –

8
Розробка основних напрямів, форм і методів
проведення перевірок додержання
податкового та валютного законодавства;

– + – – –

9

При виявленні фактів, що свідчать про органі�
зовану злочинну діяльність, або дій, що ство�
рюють умови для такої діяльності, направлен�
ня матеріалів з цих питань відповідним спеці�
альним органам по боротьбі з організованою
злочинністю

+ + + + +
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2.1

1 2 3 4 5 6 7

10

Передання відповідним правоохоронним
органам матеріалів за фактами правопору�
шень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не
належить до компетенції податкової міліції

+ + + + +

11
Подання Мінфіну України та Держказначей�
ству України звітів про надходження податків,
інших платежів

– + – – +

12

Внесення пропозицій та розробка проектів
міжнародних договорів стосовно оподатку�
вання, виконання в межах, визначених
законодавством, міжнародних договорів
з питань оподаткування

– + – – –

13

Надання фізичним особам – платникам подат�
ків та інших обов'язкових платежів ідентифі�
каційних номерів і направлення до ДПІ
за місцем проживання фізичної особи або
за місцем отримання нею доходів чи за місце�
знаходженням об'єкта оподаткування картки
з ідентифікаційним номером та ведення
Єдиного банку даних про платників податків –
юридичних осіб

– + – – –

14

Прогнозування, аналіз надходження податків,
інших платежів, джерел податкових надхо�
джень, вивчення впливу макроекономічних
показників і податкового законодавства на
надходження податків, інших платежів,
розробка пропозицій щодо їх збільшення
та зменшення втрат бюджету

– + – + –

15

Забезпечення виготовлення марок акцизного
збору, їх зберігання, продаж та організову�
вання роботи, пов'язаної із здійсненням
контролю за наявністю цих марок на пляшках
(упаковках) алкогольних напоїв і на пачках
(упаковках) тютюнових виробів під час їх
транспортування, зберігання і реалізації

+ +

+ + +

крім виготовлення
марок акцизного

збору
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2.1

1 2 3 4 5 6 7

Організовування роботи, пов'язаної із
здійсненням контролю за дотриманням
суб'єктами підприємницької діяльності, які
здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими
виробами, максимальних роздрібних цін на
тютюнові вироби, встановлених виробниками
або імпортерами таких тютюнових виробів

+ + + + +

16
Внесення в установленому порядку
пропозицій щодо вдосконалення податкового
законодавства

+ – – – –

17
Організовування у межах своїх повноважень
роботи щодо забезпечення охорони держав�
ної таємниці в органах податкової служби

+ + + + +

18

Забезпечення обліку платників податків,
інших платежів, правильності обчислення
і своєчасності надходження цих податків,
платежів, а також здійснення реєстрації
фізичних осіб – платників податків та інших
обов'язкових платежів

– – – – +

19

Kонтроль своєчасності подання платниками
податків бухгалтерських звітів і балансів,
податкових декларацій, розрахунків та інших
документів, пов'язаних з обчисленням подат�
ків, інших платежів, а також перевірка досто�
вірності цих документів щодо правильності
визначення об'єктів оподаткування і обчис�
лення податків, інших платежів

– – – – +

20

Ведення обліку векселів, що видаються
суб'єктами підприємницької діяльності при
здійсненні операцій з давальницькою сиро�
виною у зовнішньоекономічних відносинах та
щомісячне подання інформації про це місце�
вим органам державної статистики;
здійснення контролю за погашенням векселів;
видання суб'єктам підприємницької діяльності
дозволів на відстрочення оплати (погашення)
векселів із зазначених операцій

– – – – +
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 2.1

1 2 3 4 5 6 7

21

Забезпечення застосування та своєчасного
стягнення сум фінансових санкцій, перед�
бачених законодавчими актами України
за порушення податкового законодавства,
а також стягнення адміністративних штрафів
за порушення податкового законодавства,
допущені посадовими особами підприємств,
установ, організацій та громадянами

– – – – +

22
Аналіз причин і оцінка даних про факти
порушень податкового законодавства

– – – – +

23
Проведення перевірок фактів приховування
і заниження сум податків, інших платежів

– – – – +

24

Подання до судів позовів до підприємств,
установ, організацій та громадян про виз�
нання угод недійсними і стягнення в дохід
держави коштів, одержаних ними за такими
угодами, а в інших випадках – коштів, одер�
жаних без установлених законом підстав,
а також про стягнення заборгованості перед
бюджетом і державними цільовими фондами
за рахунок їх майна

– – – – +

25

Проведення роботи, пов'язаної з виявленням,
обліком, оцінкою та реалізацією у встанов�
леному законом порядку, безхазяйного майна,
майна, що перейшло за правом успадкування
до держави, скарбів і конфіскованого майна

– – – – +

26

Розгляд звернень громадян, підприємств,
установ і організацій з питань оподаткування
та, в межах своїх повноважень, з питань
валютного контролю, а також скарг на дії
посадових осіб ДПІ

– – – – +
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Рис. 2.5. Обов’язки та відповідальність посадових осіб органів ДПС

Посадові особи органів ДПС зобов'язані:

забезпечувати
виконання
покладених
на органи
державної
податкової

служби функцій

дотримувати Конституції
і законів України, норматив-
них актів, прав та охороню-
ваних законом інтересів
громадян, підприємств,
установ, організацій

дотриму-
вати ко-
мерційної
та служ-
бової

таємниці

повною
мірою

викорис-
товувати
надані їм
права

Рішення, дії або бездіяльність органів ДПС та їх посадових осіб можуть бути
оскаржені у встановленому законом порядку

За невиконання або неналежне виконання
посадовими особами органів ДПС своїх обов'язків
вони згідно з чинним законодавством притягаються

до відповідальності:

Збитки, завдані
неправомірними
діями посадових
осіб органів ДПС,
підлягають відшко-
дуванню за рахунок
коштів Державного

бюджету

дисциплінарної

адміністративної матеріальної

кримінальної
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Рис. 2.6. Права, що надані посадовим особам органів
державної податкової служби

здійснювати перевірки на підприєм-
ствах, в установах і організаціях

незалежно від форм власності та у
громадян, в т. ч. громадян – суб'єктів

підприємницької діяльності

Посадові особи органів державної податкової служби України
мають право:

одержувати безоплатно необхідну
інформацію в порядку, визначеному

законодавством

обстежувати будь-які виробничі,
складські, торговельні та інші примі-
щення підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від форм власності
та житло громадян, якщо вони вико-
ристовуються як юридична адреса
суб'єкта підприємницької діяльності,

а також для отримання доходів

вимагати від керівників та інших
посадових осіб підприємств, уста-
нов, організацій, а також від грома-
дян, діяльність яких перевіряється,
усунення виявлених порушень

податкового законодавства і зако-
нодавства про підприємницьку

діяльність, контролювати їх вико-
нання, а також припинення дій, які
перешкоджають здійсненню повно-
важень посадовими особами органів

державної податкової служби

вилучати (із залишенням копій) у
підприємств, установ та організацій
документи, що свідчать про прихову-
вання (заниження) об'єктів оподатку-
вання, несплату податків, інших пла-

тежів, та вилучати у громадян –
суб'єктів підприємницької діяльності,

які порушують порядок заняття
підприємницькою діяльністю,

реєстраційні посвідчення або спе-
ціальні дозволи (ліцензії, патенти
тощо) з наступною передачею

матеріалів про порушення органам,
що видали ці документи

користуватися безперешкодно
в службових справах засобами

зв'язку, які належать підприємствам,
установам і організаціям незалежно

від форм власності

вимагати від керівників підприємств,
установ і організацій, що перевіря-
ються, проведення інвентаризації
основних фондів, товарно-мате-
ріальних цінностей, коштів і розра-
хунків; при проведенні адміністра-
тивного арешту опечатувати каси,
касові приміщення, склади та архіви
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Рис. 2.7. Права органів ДПС щодо здійснення перевірочної діяльності

Рис. 2.8. Права органів ДПС у разі недопущення посадових осіб
до обстеження приміщень

Посадові особи органів ДПС мають право:

у разі відмови керівників під-
приємств, установ, організацій
і громадян допустити поса-
дових осіб органів державної
податкової служби для обсте-
ження зазначених приміщень
і обладнання та неподання
документів про отримані

доходи і проведені витрати

визначати оподатко-
вуваний дохід (при-
буток) таких підпри-
ємств, установ, орга-
нізацій та громадян
на підставі докумен-
тів, що свідчать про

одержані ними
доходи (прибутки)

з урахуван-
ням оподатку-
вання осіб, які
займаються
аналогічною
діяльністю
(стосовно
громадян)

Посадові особи органів ДПС
у зв'язку з проведенням перевірок мають право:

перевіряти грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації,
товарно-касові книги, показники електронних контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із спожи-

вачами, та інші документи незалежно від способу подання інформації (включаючи
комп'ютерний), пов'язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів

перевіряти наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприєм-
ницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її

здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій
формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час пере-
вірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують

особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування

викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання
доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів

проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових

платежів

запрошувати громадян, в тому числі громадян – суб'єктів підприємницької
діяльності, для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати

ними податків, інших платежів
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Рис. 2.9. Права органів ДПС щодо отримання інформації

Права органів ДПС щодо безоплатного
отримання необхідної інформації:

від підприємств, уста-
нов, організацій, вклю-
чаючи НБУ та його
установи, комерційні
банки та інші фінан-

сово-кредитні установи
(у порядку, передбаче-
ному законодавством
для розкриття банків-
ської таємниці), від
громадян – суб'єктів
підприємницької

діяльності

від підприємств, установ, органі-
зацій незалежно від форм власно-
сті, включаючи Національний банк
України та його установи, комер-
ційні банки, та громадян – суб'єктів

підприємницької діяльності

від
митних
органів

від
органів
статис-
тики

дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ,

організацій всіх форм власності

звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних
товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та
інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють

резиденти і нерезиденти

довідки, копії документів про фінансово-господар-
ську діяльність, отримані доходи, видатки під-
приємств, установ і організацій незалежно від
форм власності та громадян, про поточні та
вкладні (депозитні) рахунки, інформацію про

наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому
числі про ненадходження у встановлені терміни
валютної виручки від суб'єктів підприємницької
діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з

обчисленням та сплатою податків, інших платежів
у порядку, визначеному законодавством, входити
в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ю-
терні, для визначення об'єкта оподаткування

відомості про суми доходів, випла-
чених фізичним особам, і утриманих
з них податків, інших платежів для
формування інформаційного фонду
Державного реєстру фізичних осіб –

платників податків та інших
обов'язкових платежів

від органів, уповноважених проводити держав-
ну реєстрацію, а також видавати спеціальні

дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення
деяких видів підприємницької діяльності

про видачу таких
дозволів суб'єктам
підприємницької

діяльності

від органів
внутрішніх справ

про громадян, які прибули на проживання до
відповідного населеного пункту чи вибули з нього

від органів реєстрації актів
громадянського стану

про громадян, які померли
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Рис. 2.10. Права органів ДПС України, що надані головам ДПА,
начальникам ДПІ та їх заступникам

застосовувати до підприємств, установ,
організацій і громадян фінансові санкції
у порядку та розмірах, встановлених

законом

Права органів ДПС, надані головам ДПА і начальникам ДПІ
та їх заступникам [6]:

стягувати до бюджетів та державних
цільових фондів суми недоїмки, пені
та штрафних санкцій у порядку,

передбаченому законом

надавати відстрочення та розстро-
чення податкових зобов'язань, вирі-
шувати питання щодо податкового

компромісу, а також приймати рішення
про списання безнадійного боргу

за несвоєчасне виконання установами
банків та іншими фінансово-кредитними
установами розпоряджень органів ДПС
про безспірне стягнення податків, інших
платежів, а також доручень підпри-

ємств, установ, організацій та громадян
про сплату податків, інших платежів
стягувати з установ банків та інших

фінансово-кредитних установ пеню за
кожний день прострочення (включаючи
день сплати) у розмірах, встановлених
законодавством щодо таких видів

платежів

накладати адміністративні штрафи

звертатися у передбачених законом
випадках до суду з заявою (позовною
заявою) про скасування державної
реєстрації суб'єкта підприємницької

діяльності

матеріально і морально заохочувати
громадян, які подають допомогу в

боротьбі з порушеннями податкового
законодавства

у разі виявлення зловживань під час
здійснення контролю за надходженням
валютної виручки, проведенням роз-
рахунків із споживачами з викори-

станням ТКК, а також за дотриманням
лімітів готівки в касах та її викори-
станням для розрахунків за товари,
роботи і послуги давати доручення
органам ДКРС на проведення ревізій

надавати інформацію з Державного
реєстру фізичних осіб платників

податків та інших обов'язкових платежів
іншим державним органам відповідно

до чинного законодавства

застосовувати до юридичних осіб, фі-
зичних осіб – СПД, які у встановлений
законом строк не повідомили про від-
криття або закриття рахунків у фінан-

сових установах, а також до фінансових
установ, що не подали відповідним

органам ДПС в установлений законом
строк повідомлень про закриття рахун-
ків платників податків або розпочали
здійснення видаткових операцій за
рахунком платника податків –  СПД
(крім банків) до отримання докумен-
тально підтвердженого повідомлен-

ня відповідного органу ДПС про взяття
рахунку на облік в органах ДПС, штраф-

ні санкції у розмірі двадцяти НМДГ
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Таблиця 2.2
Адміністративні штрафи, що накладаються відповідно до Закону України

«Про Державну податкову службу» [6]

Суб'єкт адміністративного
стягнення Вид порушення Розмір адміністративного

штрафу
1 2 3

Kерівники та інші посадові
особи підприємств,
установ, організацій

Відсутність податкового
обліку або ведення його з
порушенням встановленого
порядку, неподання або
несвоєчасне подання
аудиторських висновків,
передбачених законом,
а також платіжних
доручень на перераху�
вання належних до сплати
податків, зборів
(обов'язкових платежів),

Від п'яти до десяти НМДГ,
а за ті самі дії, вчинені
особою, яку протягом року
було піддано адміністра�
тивному стягненню за
відповідне правопорушен�
ня,– від десяти до
п'ятнадцяти НМДГ

Kерівники та інші посадові
особи підприємств, уста�
нов, організацій, включа�
ючи установи Національ�
ного банку України, комер�
ційні банки та інші фінан�
сово�кредитні установи

Невиконання вимог Закону
[6] щодо безоплатного
отримання передбаченої
законодавством інформа�
ції, допущення обстеження
приміщень, усунення
платниками виявлених
порушень

Від десяти до двадцяти
НМДГ

Посадові особи
підприємств, установ,
організацій, а також
громадяни – суб'єкти
підприємницької діяль�
ності, які виплачували
доходи

Неутримання, неперераху�
вання до бюджету сум
податку на доходи фізич�
них осіб, перерахування
податку за рахунок коштів
підприємств, установ і ор�
ганізацій (крім випадків,
коли таке перерахування
дозволено законодав�
ством), перекручування да�
них, неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення
державним податковим
інспекціям за встанов�
леною формою відомостей
про доходи громадян

У розмірі трьох НМДГ, а за
ті самі дії, вчинені особою,
яку протягом року було
піддано адміністративному
стягненню за одне із
зазначених правопору�
шень,– у розмірі п'яти
НМДГ
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 2.2

1 2 3

Громадяни

Неподання або
несвоєчасне подання
декларацій про доходи чи
включення до декларацій
перекручених даних,
відсутність обліку або
неналежне ведення обліку
доходів і витрат, для яких
встановлено обов'язкову
форму обліку

Від одного до п'яти НМДГ

Громадяни, які займаються
підприємницькою
діяльністю

Протидія посадовим
особам органів державної
податкової служби,
зокрема недопущення їх
до приміщень, які
використовуються для
здійснення
підприємницької
діяльності та одержання
доходів

Від десяти до двадцяти
НМДГ

Громадяни, які займаються
підприємницькою
діяльністю

Відсутність державної
реєстрації чи спеціального
дозволу (ліцензії), якщо
його отримання
передбачено
законодавством

Від трьох до восьми НМДГ

Громадяни, які здійснюють
продаж товарів

Продаж товарів без
придбання одноразових
патентів або з порушенням
терміну їх дії, чи здійснен�
ня продажу товарів,
не зазначених
у деклараціях

Від одного до десяти
НМДГ, а за ті самі дії,
вчинені громадянином,
якого протягом року було
піддано адміністративному
стягненню за одне із
зазначених правопору�
шень,– від десяти до
двадцяти НМДГ
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Рис. 2.11. Вимоги та обмеження для посадових осіб органів ДПС

вимоги

Посадові особи органів ДПС

освіта за
фахом

займати-
ся під-

приємни-
цькою
діяль-
ністю

на роботу до ДПІ
не можуть бути
прийняті особи,
яких було засу-

джено за вчинення
корисливих
злочинів

не мають
права

відповідність
кваліфікаційним

вимогам,
установленим

ДПАУ

обмеження

працювати за сумісниц-
твом на підприємствах,
в установах і організаціях

(крім наукової та
викладацької діяльності)

посадові особи
органів дер-
жавної подат-
кової служби
підлягають
атестації

у разі прий-
няття на робо-
ту може бути
встановлено
випробуваль-
ний період від
шести місяців
до одного року
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Рис. 2.12. Державні гарантії для посадових осіб органів ДПС

захист життя, здо-
ров'я, честі, гідності
та майна посадо-
вих осіб органів
ДПС та членів їх

сімей від злочинних
посягань та інших
протиправних дій

на випадок заги-
белі або смерті на
суму десятиріч-

ної заробітної пла-
ти за їх останньою

посадою

невиконання законних вимог посадо-
вої особи органу ДПС, її образа,
погроза вбивством, насильством,
знищенням майна та насильницькі
дії щодо посадової особи органів
ДПС, а також умисне знищення чи
пошкодження її майна та інші про-
типравні дії тягнуть за собою вста-
новлену законом відповідальність

Держава гарантує:

обов'язкове
державне
особисте

страхування
за рахунок
коштів Дер-
жавного
бюджету

в разі поранення,
контузії, травми
або каліцтва,

захворювання чи
інвалідності, що

сталися у зв'язку з
виконанням служ-
бових обов'язків,–

у розмірі від
шестимісячної до
п'ятирічної заро-
бітної плати за їх
останньою поса-
дою (залежно від
ступеня втрати
працездатності)

у разі загибелі посадової особи органів ДПС у
зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї
загиблого або його утриманцям виплачується
одноразова допомога у розмірі десятирічної
заробітної плати загиблого за його останньою

посадою, яку він займав

у разі заподіяння службовій особі ДПІ тяжких
тілесних ушкоджень під час виконання нею
службових обов'язків, що перешкоджають
надалі займатися професійною діяльністю,

їй виплачується одноразова допомога
у розмірі п'ятирічної заробітної плати за

її останньою посадою

у разі заподіяння посадовій особі органів ДПС
менш тяжких тілесних ушкоджень під час ви-
конання нею службових обов'язків їй виплачу-
ється одноразова допомога в розмірі одноріч-
ної заробітної плати за її останньою посадою

за рахунок коштів Державного бюджету з наступним стягненням цієї
суми з винних осіб

шкода, завдана майну посадової особи органів
ДПС або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням

нею своїх обов'язків, відшкодовується в
повному обсязі
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Рис.  2.13. Функції та завдання податкової міліції

Рис. 2.14. Умови служби та вимоги до службових осіб податкової міліції

Податкова міліція
складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопору-
шеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби

виконує такі функції

контрольна оперативно-
розшукова

кримінально-
процесуальна

охоронна

запобігання злочи-
нам та іншим право-
порушенням у сфері
оподаткування, їх

розкриття, розсліду-
вання та провадження

у справах про
адміністративні
правопорушення

розшук
платників,
які ухиля-
ються від
сплати
податків,
інших

платежів

запобігання
корупції в
органах

державної
податкової
служби та
виявлення її

фактів

забезпечення безпеки
діяльності працівників
органів державної
податкової служби,
захисту їх від проти-
правних посягань,
пов'язаних з вико-
нанням службових

обов'язків

форма
служби

Прийняття на службу до податкової міліції

особи, прийняті на службу до подат-
кової міліції, в тому числі слухачі й
курсанти навчальних закладів за

спеціальностями з підготовки кадрів
податкової міліції, які перебувають на
військовому обліку, на час служби
знімаються з нього і перебувають
у кадрах податкової міліції ДПАУ

на контракт-
ній основі

вимоги до службових осіб

громадяни
України

відповід-
на освіта

здатність за своїми осо-
бистими, діловими, мо-
ральними якостями та
станом здоров'я вико-
нувати обов'язки, покла-
дені на податкову міліцію

умови служби

навчання у навчальних закладах
ДПАУ за спеціальностями з підго-
товки кадрів податкової міліції після
здобуття спеціальної освіти прирів-
нюється до проходження строкової

військової служби
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Рис. 2.15. Повноваження податкової міліції

Податкова міліція
відповідно до покладених на неї завдань:

запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників
державної податкової служби

приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини
і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому
порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення

здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову
підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання
та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів

до відшкодування заподіяних державі збитків

виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших
правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення

забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх
захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових

обов'язків

збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового
законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів

кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням
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Рис.  2.16. Відповідальність посадових і службових осіб
податкової міліції

Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

при порушенні
посадовою чи
службовою

особою подат-
кової міліції прав
і законних інте-
ресів громадя-
нина відповідний

орган ДПС
зобов'язаний

посадова чи службова
особа податкової мі-
ліції, яка виконує свої
обов'язки відповідно до
наданих законодав-

ством повноважень та у
межах закону, не несе
відповідальності за
завдані збитки. Такі

збитки компенсуються
за рахунок держави

посадова чи службова особа
податкової міліції у межах
повноважень, наданих

законодавством, самостійно
приймає рішення і несе за
свої протиправні дії або

бездіяльність дисциплінарну
відповідальність згідно із
Дисциплінарним статутом

органів внутрішніх справ або
іншу, передбачену законо-
давством, відповідальність

вжити заходів до
поновлення цих прав

вжити заходів до відшкоду-
вання завданих матеріальних

збитків

на вимогу грома-
дянина публічно
вибачитися
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3. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Рис. 3.1. Складові державного та корпоративного
податкового  менеджменту

Рис. 3.2. Сфера дії податкового та фінансового контролю [58]

Податковий менеджмент

Державний податковий менеджмент
Корпоративний податковий

менеджмент

Податковий
контроль,
адміністру-

вання

Державне податкове планування
(прогнозування)

Державне
податкове
регулю-
вання

Внутрішній
податковий
контроль

Організація
податкового

обліку

Податкове
планування

Управління
фінансовим
и потоками

Д
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и
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о
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о
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Відносини з приводу використання коштів держави

Неподаткові відносини

Податкові відносини

Сфера дії фінан-
сового контролю

Сфера дії подат-
кового контролю
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Рис. 3.3. Зміст державного податкового контролю та відповідальність
за податкові правопорушення

Податковий
контроль

Склад податкових правопорушень

Суб'єкти – органи дер-
жавної податкової служби,
державної митної служби,
державні фінансові органи,
Рахункова палата та ін.

Протидія
податковим
інспекторам
в цілях при-
ховування
правопору-

шень

Прихову-
вання

прибутку,
доходу,
об'єктів
оподатку-
вання

Об'єкт – сукупність фінан-
сово-господарських опера-

цій, що здійснюються
суб'єктами оподаткування,

та їх результатів

Оперативний податковий
контроль – оперативні

перевірки окремих платни-
ків та фінансово-

господарських операцій

Плановий податковий
контроль – повні
документальні та

тематичні перевірки

Невірне
застосу-
вання
режиму
податко-
вих пільг

Пере-
кручу-
вання
даних
обліку
та звіт-
ності

Порушення
строків
сплати

податків та
подання
податкової
звітності

Навмис-
не прихо-
вування
податко-

вих
злочинів

Види відповідальності

Цивільно-правова
(перед кредиторами
та контрагентами)

Кримі-
нальна

Фінансова
(перед

державою)
Адміністративна

Види та міри покарань

Штра-
фи,
пені
неус-
тойки

Адмі-
ністра-
тивні
стяг-
нення

Припи-
нення
діяльно-
сті, про-
ведення
процедур
банкрут-
ства

Позбав-
лення
волі,

конфіс-
кація
майна

Адміні-
стратив-
ний

арешт
майна

Закриття
банківсь-
ких рахун-
ків, по-
збавлен-
ня ліцензії
та ін.

Подат-
кова за-
става і
обме-
ження
операцій
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Рис. 3.4. Схема проведення податкового контролю [л03]

Податковий контроль

Нарахування платежів до сплати

Проведення камеральних перевірок

Прийняття звітності

Реєстрація та облік платників податків

Проведення документальних перевірок

Контроль за своєчасністю сплати податків та зборів

Контроль за виконанням матеріалів перевірок

Рис. 3.5. Схема класифікації податкових перевірок

I. За місцем проведення
та обсягом документації,

що перевіряється:
 1) документальні (виїзні);
 2) камеральні

II. За обсягом
питань, що пере-

віряються:
1) комплексні;
2) тематичні;
3) оперативні

III. За способом
організації:

1) планові;
2) позапланові

 IV. За цілями проведення:
1) звичайні;
2) повторні (контрольні);
3) зустрічні

Податкові перевірки
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Рис. 3.6. Види податкового контролю

Рис. 3.7. Форми податкового контролю

Податковий контроль

Державний Недержавний

За джерелами За термінами За рівнем

Документальний
контроль

Оперативний
контроль

Внутрішньогос-
подарський
контроль

Фактичний
контроль

Періодичний
контроль

Зовнішній
 аудит

Податкові перевірки Облік платників податків

Оперативно-бухгалтерський облік
надходження податків

Контроль за відповідністю витрат
фізичних осіб їх доходам

Форми податкового контролю
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Таблиця 3.1
Порівняльна характеристика камеральних

та документальних перевірок [57]

Елемент Kамеральна перевірка Документальна перевірка

1. Суб'єкт
Територіальні податкові
органи

Податкові органи всіх
рівнів

2. Об'єкт
Сукупність фінансово�
господарських операцій
тільки за звітній період

Сукупність фінансово�
господарських операцій
за весь період, переві�
ряється, але не більше
ніж за три роки

3. Підстава для
проведення

Спеціального рішення не
потребує

Рішення керівника
податкового органу

4. Періодичність
Регулярно з періодичністю
представлення звітності

Вибірково по мірі
необхідності

5. Місце проведення
Місцезнаходження
податкового органу

Місцезнаходження
платника податку

6. Kатегорії платників по�
датків, що перевіряються

Всі платники податків
Юридичні особи та
приватні підприємці
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4. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Рис. 4.1. Способи узгодження податкового зобов’язання

Податкове зобов'язання

не може бути
оскаржене плат-
ником податків в
адміністративно-
му або судовому

порядку

самостійно ви-
значене плат-
ником податків
у податковій
декларації

вважається
узгодженим з дня
подання такої
податкової
декларації

при самостій-
ному виявленні
помилок у показ-
никах раніше
поданої подат-
кової декларації,
платник має

право

зазначити уточнені
показники у складі
податкової декла-
рації за будь-який
наступний податко-

вий період

надати
уточню-
ючий
розра-
хунок

нараховане контролюючим органом

вважається узгодже-
ним у день отримання
платником податків
податкового повідом-
лення, за винятком

випадків апеляційного
узгодження

апеляційне узгодження –
у випадках незгоди платника

з нарахованими подат-
ковими зобов'язаннями

адміністра-
тивне

оскарження

судове
оскарження

днем узгодження податкового
зобов'язання платника вважається

день закінчення процедури
адміністративного оскарження

останній день
строку, передбаче-
ного для подання
заяви про перегляд
рішення контролю-
ючого органу, у разі
коли така заява
не була подана у
зазначений строк

день отри-
мання плат-
ником рі-

шення конт-
ролюючого
органу про
повне задо-
волення
скарги

день отри-
мання рішен-
ня контролю-
ючого органу,
що не підля-
гає подаль-
шому адміні-
стративному
оскарженню

вважається
узгодженим
у день на-
брання чин-
ності судо-
вим рішен-

ням
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Рис. 4.2. Механізм узгодження податкового зобов’язання у випадку
подання й неподання декларації

ДПІ визначає ПЗ на під-
ставі наявної інформації
або на підставі первин-
них документів платника

(даний варіант майже
ніколи не застосовується

на практиці)

ДПІ визначає
ПЗ платника
непрямими
методами

ПЗ вважається погодженим

Виникає ЗП,
штрафи, пеня

Виникає податкова застава (ЗП); штрафи

ДПІ виписує податкове повідомлення (ПП)

ПЗ вважається узгодженим
з моменту отримання ПП

ПЗ вважається узгодже-
ним з дня отримання

негативного рішення від
ДПАУ або суду чи по
закінченні 10-го дня
з дня отримання нега-
тивного рішення від
місцевої або обласної
ДПІ та не оскарження
цього рішення далі

ПЗ підлягає сплаті протягом
10 днів з дня отримання ПП

ПЗ підлягає сплаті протягом
10 днів після узгодження

Призначається позапланова
перевірка

Декларацію подано платником
у строк?

так ні

Сплатив він ПЗ
у строк?

кінець Чи ухиляється платник
від надання відомостей,
передбачених законодав-
ством, або не веде по-
даткового обліку чи

не пред'являє первинні
документи?

Платник оскаржує ПП?

Скасовано ПП?

кінець

так ні

так ні

так

ні так ні
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Таблиця 4.1
Строки подання податкової декларації та строки сплати платником

податкового зобов’язання

Рис. 4.3. Способи подання податкової декларації

Податковий (звітний)
період

Граничні строки подання
податкової декларації

Строки сплати
податкового зобов'язання

Kалендарний місяць

Протягом 20 календарних
днів, наступних за
останнім календарним
днем звітного місяця

Протягом 10 календарних
днів, наступних за остан�
нім днем відповідного
граничного строку подання
податкової декларації

Kалендарний квартал або
півріччя

Протягом 40 календарних
днів, наступних за
останнім календарним
днем звітного кварталу
(півріччя)

Kалендарний рік

Протягом 60 календарних
днів, наступних за
останнім календарним
днем звітного року

Kалендарний рік для
платників податку на
доходи фізичних осіб

До 1 квітня року,
наступного за звітним

Податкова декларація може подаватися платником

на паперових (твердих) носіях в електронній формі

особисте по-
дання у від-
повідну ДПІ

відправлення
поштою

за умови реєстрації електронного
підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством
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Рис. 4.4. Наслідки неприйняття декларації податковим органом

Податкова декларація подається
платником до органу ДПС

декларація прийма-
ється без попередньої
перевірки зазначених у
ній показників через

канцелярію

Прийняття податкової
декларації є обов'язком
контролюючого органу

Службова (по-
садова) особа
відмовляється
прийняти декла-
рацію з будь-

яких причин або
висуває будь-які
передумови
щодо її

прийняття

така відмова забороня-
ється та розцінюється як
перевищення службових

повноважень

тягне за собою дисциплі-
нарну та матеріальну

відповідальність службової
(посадової) особи  у по-
рядку, визначеному

законом

до закінчення граничного строку
подання декларації надіслати таку

декларацію поштою з описом
вкладеного, повідомленням про

вручення та заявою про факт відмови
від прийняття декларації

погасити
податкове

зобов'язання,
самостійно

визначене ним
у такій подат-
ковій декла-

рації, протягом
установлених

строків

декларація вважається поданою
в момент її вручення пошті,
а встановлений граничний

десятиденний строк не застосовується

платник податку

зобов'язаний має право

оскаржити дії
службової (по-
садової) особи
контролюючо-
го органу з від-
мови у прий-
нятті подат-

кової деклара-
ції у судовому

порядку
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Рис. 4.5. Особливості надсилання податкової декларації поштою

Платник податку має право надіслати податкову декларацію поштою
з повідомленням про вручення

не пізніше ніж за десять днів
до закінчення граничного строку

подання декларації

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки
його вручення контролюючому органу відповідальність за

неподання або несвоєчасне подання пода-ткової декларації несе
оператор поштового зв'язку

до закінчення граничного строку
подання декларації – у випадку

відмови від її прийняття

Платник податкузвільняється
від будь-якої
відповідаль-
ності за

неподання
або несвоє-
часне по-
дання такої
податкової
декларації

протягом п'яти робочих днів з дня отримання
повідомлення про втрату або зіпсуття
поштового відправлення зобов'язаний

надіслати поштою або надати особисто (за
його вибором) контролюючому органу другий

примірник податкової декларації

зобов'яза-
ний сплати-
ти суму по-
даткового
зобов'язан-
ня протягом
установле-
них строків
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Рис.  4.6. Умови і наслідки невизнання податкової звітності декларацією

Рис. 4.7. Випадки обчислення податкових зобов’язань
контролюючим органом

Cума податкового зобов'язання розраховується контролюючим органом
у таких випадках:

платник податків не
подає у встановлені
строки податкову

декларацію

контролюючий орган внаслідок про-
ведення камеральної перевірки ви-
являє арифметичні або методоло-
гічні помилки у поданій платником
податків податковій декларації, які
призвели до заниження або зави-

щення суми податкового зобов'язаннядані документальних пере-
вірок результатів діяльності
платника податків свідчать
про заниження або зави-

щення суми його податкових
зобов'язань, заявлених у
податкових деклараціях

згідно з законами з питань оподаткування
особою, відповідальною за нарахування
окремого податку або збору (обов'язкового

платежу), є контролюючий орган

в ній не зазначено
обов'язкових
реквізитів

якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою
пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими показниками

(із зазначенням підстав неприйняття попередньої)

Податкова звітність, отримана контролюючим органом,
може бути не визнана як податкова декларація у випадках, якщо:

її не скріплено
печаткою платника

податків

її не підписано
відповідними

посадовими особами

Платник податку має право

надати таку нову декларацію разом
зі сплатою відповідного штрафу

оскаржити рішення податкового
органу в порядку апеляційного

узгодження
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Рис. 4.8. Підстави для застосування непрямих методів визначення
податкових зобов’язань

Рис. 4.9. Варіанти визначення податкових зобов’язань
непрямими методами

Підстави для застосування непрямих методів

Декларація представлена платни-
ком, але при проведенні докумен-
тальної перевірки контролюючим
органом платник не підтверджує
наведені в декларації розрахунки
існуючими документами обліку

Неможливість визначення подат-
кових зобов'язань контролюючим

органом у випадку, якщо платник не
представляє в визначені терміни

податкову декларацію

в зв'язку з ухиленням платника податку або його посадових осіб від
надання відомостей, передбачених законодавством

в зв'язку з неможливістю встановлення фактичного  місцезнаходження
підприємства або його відособлених підрозділів або місцезнаходження

фізичної особи

в зв'язку з тим, що платники податку не ведуть податковий облік

в зв'язку з відсутністю визначених законодавством первинних документів

За непрямими методами податкове зобов'язання визначається
за оцінкою [65]:

витрат платника
податків

приросту активів
платника податків

інших елементів податкових баз, які прий-
маються для розрахунку податкового зобо-
в'язання щодо конкретного податку, збору

кількості осіб, які перебувають
з платником у відносинах найму
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Рис. 4.10. Строки погашення податкових зобов’язань

Рис. 4.11. Механізм вирішення конфлікту інтересів

Строки погашення суми податкового зобов'язання

зазначеної плат-
ником у поданій
ним податковій
декларації

протягом 10 календарних днів, наступних за
останнім днем відповідного граничного строку,

передбаченого для подання податкової декларації

у зв'язку
з порушенням
податкового
законодавства

у випадках, не зв'я-
заних з порушенням

податкового
законодавства

визначеної
контролю-
ючим орга-

ном протягом 30 календарних днів
від дня отримання податкового

повідомлення про таке
нарахування

протягом 10 календарних днів від
дня отримання податкового
повідомлення (крім випадків
апеляційного узгодження)

у випадках апеляцій-
ного узгодження

протягом десяти календарних днів, наступних
за днем такого узгодження

якщо останній день зазна-
чених строків припадає на

вихідний або святковий день

останнім днем кожного з таких строків
вважається наступний за вихідним або

святковим робочий операційний
(банківський) день

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

норми
різних
законів

норми різних
нормативно-
правових актів

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу

рішення приймається на
користь платника податків
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Рис. 4.12. Дії платника у разі самостійного виявлення заниження
податкових зобов’язань

У випадку самостійного виявлення факту заниження податкового
зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

надіслати уточнюючий
розрахунок і сплатити суму
такої недоплати та штраф у
розмірі п'яти відсотків від

такої суми до подання такого
уточнюючого розрахунку

відобразити суму такої недоплати декларації
з цього податку, що подається за наступний

податковий період, збільшену на суму штрафу
у розмірі п'яти відсотків від такої суми,

з відповідним збільшенням загальної суми
податкового зобов'язання з цього податку

Якщо після подачі декларації за звітний період платник
податків подає нову декларацію з виправленими показниками
до закінчення граничного строку подання декларації за такий
самий звітний період, то інші штрафи не застосовуються

При самостійному донарахуванні суми податкових
зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються

Це пра-
вило не
застосо-
вується,
якщо

платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом
якого відбулася недоплата податкового зобов'язання

судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або
фізичною особою – платником податків щодо умисного ухилення від сплати

зазначеного податкового зобов'язання
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Рис. 4.13. Схема обороту податкових повідомлень

Передача податкового повідомлення до канцелярії

Вручення повідомлення платнику

Під розпис

Виписування податкового повідомлення структурним підрозділом,
у функції якого  входить розрахунок податкових зобов'язань

Поштою

Отримано повідомлення
про вручення

Отримання інформації про
неможливість вручення

Передача корінця
податкового

повідомлення до
підрозділу, який
його виписав

Складання акту про
неможливість вручення

Розміщення податкового повідомлення на дошці
податкових об'яв (повідомлень)

У той же день

У той же день

У той же день

У той же день

У той же день
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Таблиця 4.2
Порядок відкликання податкових повідомлень

Підстави для відкликання
Дата відкликання податкового

повідомлення
1. Сума податкового зобов'язання
і штрафних санкцій самостійно
погашається платником

День, на протязі якого відбулося пога�
шення податкового зобов'язання
і штрафів

2. Податковий орган відміняє чи змінює
раніше прийняте рішення про нараху�
вання суми податкового зобов'язання
(штрафних санкцій) внаслідок адміні�
стративного оскарження (за виключен�
ням ситуації, яка описана в п. 5 цієї
таблиці)

День прийняття податковим органом
рішення про відміну чи зміну раніше
нарахованої суми податкового
зобов'язання  (штрафних санкцій)

3. Рішення про нарахування податкових
зобов'язань відміняється чи змінюється
судом (арбітражним судом)

День отримання платником відповідного
рішення суду

4. Досягнення податкового компромісу
щодо нарахованих податкових зобов'я�
зань (в пп. 6.4.1 «г» Закону [25] також
згадується прийняття рішення про від�
строчення чи розстрочення податкового
боргу, але в Порядку [97] ця підстава
не наводиться, оскільки при цьому
відкликанню підлягає не податкове
повідомлення, а податкова вимога)

День отримання платником нової суми
податкового зобов'язання

5. Нарахована сума зменшується внаслі�
док її адміністративного оскарження

Попереднє податкове повідомлення
відкликається в день отримання
платником нового повідомлення

6. Порушення термінів подання платнику
мотивованого висновку щодо його скарги
чи рішення про подовження термінів
її розгляду

День, наступний за останнім днем
відповідного терміну
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Рис. 4.14. Структура податкового боргу (недоїмки)

Податкове зобов'язання – зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів
відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені

законами України

самостійно уз-
годжене плат-
ником податків

узгоджене в адміні-
стративному чи
судовому порядку

не сплачене у встановлений строк

пеня, нара-
хована на
суму такого
податкового
зобов'язання

штрафні
санкції

податковий борг (недоїмка)

Рис. 4.15. Порядок сплати та обмеження
щодо погашення податкового боргу

Порядок сплати та обмеження щодо погашення податкового боргу

Податковий борг сплачується

попередньо
погашенню
податкових
зобов'язань,
які не є подат-
ковим бор-
гом, у поряд-
ку календар-
ної черговості
його виник-

нення

у разі одно-
часного його
виникнення
за різними
податками,
зборами

(обов'язко-
вими пла-
тежами) –
у рівних

пропорціях

Забороняється

будь-яка уступка
податкового зо-
бов'язання або

податкового боргу
платника податків
третім особам

уступка контро-
люючим органом
права вимоги по-
даткового боргу
платника податків
іншим особам

крім випадків, коли гарантами повного та
своєчасного погашення податкових

зобов'язань платника податків виступають
інші особи, якщо таке право передбачено
законами України з питань оподаткування
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Рис. 4.16. Джерела сплати податкових зобов’язань та податкового боргу

Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення
податкового боргу платника податківм

будь-які власні кошти, у тому числі отримані від продажу товарів
(робіт, послуг), майна і немайнових цінностей, випуску цінних
паперів, у тому числі корпоративних прав, отримані у позику

(кредит), а також з інших джерел

проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових
зобов'язань відповідного бюджету перед платником податків, що
виникли згідно з нормами податкового або бюджетного законо-

давства чи цивільно-правових угод, строк погашення яких настав до
моменту виникнення податкових зобов'язань платника податків

за податками та зборами, які справляються з об'єктів нерухомої
власності,– активи як власника таких об'єктів нерухомої власності,
так і будь-якої іншої особи, на яку покладено обов'язок сплати. Якщо

таку особу не виявлено, податкові процедури, визначені цим
Законом, застосовуються безпосередньо до об'єктів такої власності,

які підпадають під податкову заставу та підлягають продажу

будь-які активи платника податків (його філій, відділень, інших
відокремлених підрозділів) з урахуванням обмежень, визначених

законодавством

продаж активів платника податків, попередньо пере-
даних ним у тимчасове користування чи розпо-
рядження іншим особам відповідно до норм

цивільно-правових договорів, або сума заборго-
ваності інших осіб перед платником податків, право
на вимогу якої переводиться на орган стягнення

Додаткові
джерела
погашен-
ня подат-
кового
боргу

у разі відсутності у платника податків, що є філією,
відокремленим підрозділом юридичної особи, ак-
тивів, достатніх для погашення його податкового
боргу, додатковим джерелом погашення подат-
кового боргу такого платника податків є активи
юридичної особи, на які може бути звернено

стягнення

са
м
ос
ті
йн
а 
сп
л
ат
а

сп
л
ат
а 
за

 р
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ня
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Рис. 4.17. Перелік активів, що не можуть бути джерелом погашення
податкового боргу

Перелік активів, що не можуть бути використані
як джерела погашення податкового боргу

активи, які належать на правах власності іншим особам та перебувають у тимчасо-
вому розпорядженні або користуванні платника податків, у тому числі, але  не ви-
ключно: майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне
зберігання), а також ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька

сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається плат-
нику податків як оплата за такі послуги, а також активи інших осіб, прийняті

платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського
управління

майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам, якщо така застава
була належним чином зареєстрована у державних реєстрах застав рухомого або
нерухомого майна відповідно до закону, до моменту виникнення права податкової

застави

майнові права інших осіб, надані платнику у тимчасове користування (розпо-
рядження), а також немайнові права інших осіб, у тому числі права інтелектуальної

(промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без
права їх відчуження

кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управ-
ління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат
заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час
фізичним особам, які перебувають з нею у трудових відносинах, у розмірах та

порядку, що встановлюються КМУ

активи, чий вільний обіг заборонено (обмежено) згідно із законодавством. У разі
коли підприємницька діяльність з активами, що продаються, підлягає ліцензуванню,
покупцями таких активів можуть бути лише особи, які отримали відповідну ліцензію

кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою
установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого
платника податків, а також суми акредитивів, виставлених на ім'я платника податків,

але не відкритих, до моменту такого відкриття

майно, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних
підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств
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Рис. 4.18. Порядок оформлення податкових вимог

Платник отримав ПП від ДПІ щодо донарахованої
суми податку за результатами перевірки

Якщо платник не погасив суму ПЗ протягом
10 календарних днів, то на 11-й день, на думку
ДПАУ, виникає ЗП, незалежно від того почав

платник оскарження чи ні

ПЗ стає у підсумку узгодженим (тобто процедура
апеляційного узгодження закінчилася

або не починалася)

Сума ПЗ узгоджена по
декларації, але платник
не сплачує її в строк

ДПІ направляє платнику першу ПВ
не раніше 1-го робочого дня після
витікання граничного строку сплати

Якщо платник протягом 30 днів після
отримання першої ПВ не погашає

узгоджене ПЗ, то йому направляється
друга ПВ

Якщо платник протягом 30 днів після
отримання другої ПВ не погашає
узгоджене ПЗ, то починається

стягнення коштів та продаж активів,
які знаходяться у ЗП
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Рис. 4.19. Схема обороту податкових вимог

Облікові дані з карток особистих
рахунків платників, які ведуться
в органах податкової служби

Подання і відповідні розрахунки інших
контролюючих органів

З дня обчис-
лення  гра-
ничного  тер-
міну  пога-
шення по-
даткового

зобов'язання

З дня
отримання

інформації від
іншого конт-
ролюючого
органу

5 днів

Формування першої податкової вимоги
структурним підрозділом по стягненню

податкової  заборгованості

Відсилка (вручення) податковим органом
податкової вимоги  платнику

30-денний період з дня направлення (вручення) податкової вимоги платнику,
що відводиться законодавством для погашення податкового боргу

Формування
другої податко-
вої вимоги на
суму консолі-
дованого боргу

Відміна раніше прийнятого рішення
в порядку адміністративного

оскарження чи в судовому порядку

Борг погашається платником

Зміна раніше прийнятого рішення
в порядку адміністративного ос-
карження чи в судовому порядку

Відстрочення чи розстрочення
податкового боргу

Списання податкового боргу

Відклик податкової вимоги

Формування
другої подат-
кової вимоги
на ту ж суму
податкового

боргу

Податковий борг
не погашається

платником

Виникнення
нового податко-
вого   боргу

Відсилка (вручення)
податковим органом
другої податкової
вимоги   платнику

30-денний період з дня направ-
лення (вручення) податкової вимоги
платнику, що відводиться законо-

давством для погашення
податкового боргу

Заходи щодо стягнення податкового боргу

Перша
податкова
вимога

Стягнення коштів з банківських
рахунків платника і інших міст

зберігання  готівки

Стягнення та реалізація рухомого і
нерухомого майна і цінних паперів

5 днів



190

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Таблиця 4.3
Терміни формування і направлення платникам першої

та другої податкової вимоги

Таблиця 4.4
Особливості відкликання податкової вимоги

Номер податкової вимоги
Терміни

Не раніше Не пізніше

Перша

першого робочого дня по
закінченні граничного
терміну сплати
узгодженого податкового
зобов'язання

п'ятого робочого дня
по закінченні граничного
терміну сплати
узгодженого податкового
зобов'язання

Друга

тридцятого календарного
дня з дня направлення
(вручення) першого
податкового повідомлення

п'ятого робочого дня,
починаючи з останнього
з 30 календарних днів,
відведених для погашення
податкового зобов'язання

Підстави для відклику Дата відклику податкової вимоги
1. Сума податкового зобов'язання і
штрафних санкцій самостійно
погашається платником

День, на протязі якого відбулося
погашення суми податкового боргу

2. Kонтролюючий орган відміняє чи
змінює раніше прийняте рішення про
нарахування суми податкового
зобов'язання (штрафних санкцій)
внаслідок їхнього адміністративного
оскарження

День прийняття контролюючим органом
рішення про відміну чи зміну раніше
нарахованої суми податкового зобов'я�
зання (штрафних санкцій) чи податко�
вого боргу

3. Рішення про нарахування податкових
зобов'язань чи стягнення податкового
боргу відміняється чи змінюється судом
(арбітражним судом)

День отримання платником відповідного
рішення суду. При цьому у випадку
узгодження податкового зобов'язання з
іншим контролюючим органом останній
зобов'язаний  подати до податкового
органу інформацію про відміну чи зміну
суми нарахованого податкового
зобов'язання в порядку, який
встановлено KМУ

4. Розстрочення чи відстрочення
податкового боргу

День прийняття податковим органом
відповідного рішення

5. Визнання податкового боргу
безнадійним

День прийняття податковим органом
відповідного рішення
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Рис. 4.20. Забезпечення виконання обов’язку
по сплаті податків

Рис. 4.21. Податкова застава: наслідки для платника
та права податкового органу

Податкова застава – спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника
податків, не погашеного у строк, виникає в силу закону

Платник податку Податковий орган

обмежений у здійсненні окремих
операцій з активами

зобов'язаний письмово
повідомити наступних кредиторів
про податкову заставу, характер

і розмір забезпечених цією
заставою зобов'язань, а також
відшкодувати збитки кредиторів,
що можуть виникнути у разі
неподання повідомлення

має першочергове право у разі
непогашення забезпеченого

податковою заставою податкового
боргу одержати задоволення

з вартості заставленого майна перед
іншими кредиторами

призначає з числа службових осіб
такого податкового органу
податкового керуючого для

своєчасного узгодження операцій
з активами платника

Способи забезпечення виконання
обов'язків зі сплати податків

При зміні термінів подачі
звітності

і сплати податків

При сплаті подат-
ків у більш пізній

термін

Податкова
застава

При невиконанні обо-
в'язків зі сплати податків

Порука
Пеня

Адміністративний
арешт активів

Повний Умовний

Податкова
застава
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Рис. 4.22. Механізм застосування податкової застави

Неподання або несвоє-
часне представлення
податкової декларації

Підстави для виникнення права податкового боргу

Несплата суми подат-
кового зобов'язання,
самостійно визначе-
ного платником

Несплата суми подат-
кового зобов'язання,
визначеного податко-

вим органом

Виникнення права податкової застави

Податкове повідом-
лення або перша
податкова вимога

Оформлення податкової застави

Реєстрація
податкової
застави

Друга податкова вимога,
встановлення строків опису

та продажу активів

Обмеження щодо здійснення операцій з активами

Обмеження дотримуються Обмеження не дотримуються

Адміністративний арешт
активів

Штраф у розмірі 100% суми
 податкового боргу

Припинення податкової застави Припинення податкової
застави без погашення
податкового боргу

Закінчення строків
позовної давності

Отримання довідки про
смерть фізичної особи
або признання її без

вісти відсутнім

Прийняття судового
рішення у процеду-
рах банкрутства

Адміністративний
арешт активів

Отримання податковим
органом договору

поруки

Припинення по-
даткової заста-
ви з перене-
сенням строку
погашення
податкових
зобов’язань

Прийняття рішення
про відстрочку, роз-
строчку або податко-

вий компроміс

Скасування раніше
прийнятих рішень
про нарахування

суми податкового зо-
бов'язання, штрафів,
пені в результаті
адміністративного

або судового
оскарження рішення

Визначення боргу
безнадійним

Погашення
податкового

боргу

Представлен-
ня декларації

Самостійна оплата боргу

Погашення боргу шля-
хом заліку у зустрічних
зобов'язаннях відповід-

ного бюджету

Продаж активів,
що знаходяться

у податковій заставі

Ліквідація
юридичної особи

Зняття з реєстрації
фізичної особи

Недостатність
майна боржника при

банкрутстві
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Рис. 4.24. Обмеження щодо здійснення операцій
із заставленими активами

Рис. 4.23. Пріоритет податкової застави

Обмеження щодо операцій із заставленими активами

виключно за письмовим узгодженням з
податковим органом здійснюються операції:

купівлі чи продажу, інших видів відчу-
ження або оренди (лізингу) нерухомого

та рухомого майна, майнових чи
немайнових прав, за винятком майна,
майнових та немайнових прав, що
використовується у підприємницькій
діяльності платника податків (інших
видах діяльності, які за умовами

оподаткування прирівнюються до під-
приємницької), а саме готової продук-
ції, товарів і товарних запасів, робіт

та послуг за кошти за цінами,
що не є меншими за звичайні

не дозволяється

використання об'єктів неру-
хомого чи рухомого майна,

майнових чи немайнових прав,
а також коштів для здійснення
прямих чи портфельних інве-
стицій, а також цінних паперів,
що засвідчують відносини

боргу, надання гарантій, пору-
чительств, уступлення вимоги
та переведення боргу, виплату

дивідендів, розміщення
депозитів або надання кредитів

ліквідації об'єктів нерухомого або
рухомого майна, за винятком їх лікві-
дації внаслідок обставин непереборної
дії (форс-мажорних обставин) або

відповідно до рішень органів
державного управління

надання майна, що перебуває
у податковій заставі, у наступну
заставу або його використання
для забезпечення дійсної чи
майбутньої вимоги третіх осіб

Право податкової застави має пріоритет перед

будь-якими правами інших застав, що ви-
никли після моменту виникнення такого

права на податкову заставу, незалежно від
того, чи були зареєстровані права ін-

ших застав у державних реєстрах застав
рухомого майна або нерухомого майна чи ні

будь-якими правами інших
застав, які не були зареє-
стровані у державних реє-
страх застав рухомого чи

нерухомого майна до виник-
нення права на таку подат-

кову заставу

будь-яким правом іншої застави на майно платника, що виникло або було
зареєстровано у державних реєстрах застав рухомого чи нерухомого майна

в той самий день, в який виникло право податкової застави
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Рис. 4.25. Порядок узгодження операцій з активами,
що знаходяться у податковій заставі

Платник податку Податковий керуючий

надає податковому керуючому запит
на узгодження окремої операції на під-

ставі відповідної цивільно-правової угоди,
в якому роз'яснюється зміст операції
та фінансово-економічні наслідки її

проведення

видає припис про
заборону здійснення

такої операції

спроможність платника
погасити податковий борг

не зменшується

надає письмове
узгодження на здійснення

відповідної операції

аналізує цінові умови та/або
форми розрахунку за такою
операцією з точки зору спро-
можності платника вчасно або
у повному обсязі погасити

податковий борг

спроможність платника
погасити податковий
борг зменшується

операція
здійснюється
платником без
будь-яких
негативних
наслідків

має бути затвер-
джений керівником

відповідного
податкового

органу

у разі коли припис
не видається протя-
гом десяти робочих
днів з моменту над-
ходження запиту,
операція вважаєть-
ся узгодженою

рішення податкового
керуючого може бути

оскаржене у
загаль-ному порядку

здійснення операції тягне
за собою застосування

штрафної санкції
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Рис.  4.26. Права податкового керуючого

Рис. 4.27. Механізм звільнення окремих видів активів
з податкової застави

Податковий керуючий має право:

провадити опис (виді-
лення) активів для їх
продажу у випадках,

передбачених Законом [25]

здійснювати перевірки
стану збереження активів,

які перебувають у
податковій заставі

одержувати від боржника повну
інформацію про операції із
заставленими активами

в разі їх відчуження без згоди податкового
органу (за умови коли наявність такої

згоди має бути обов'язковою) отримувати
пояснення від платника податків або його

службових (посадових) осіб

платник податку
подає запит

Звільнення окремих видів активів з податкової застави

податковий орган

аналізує співвідношення звичайної вартості інших
активів, які залишаються у податковій заставі, та суми
податкового боргу, забезпеченого такою податковою
заставою (з урахуванням сум будь-яких інших прав
дійсних вимог до активів такого платника, які мають
пріоритет над таким правом податкової застави)

Співвідношення ≥ 2
податковий орган
видає письмове
повідомлення про
звільнення окремих
видів активів з-під
податкової застави

у разі коли платник
податків має
декілька видів

податкових боргів,
враховується їх
загальна сума

повідомлення про звільнення окремих видів активів
з податкової застави не видається

так ні
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Рис.  4.28. Сутність та сфера застосування адміністративного арешту
активів платників податків

Рис. 4.29. Порядок прийняття рішення про застосування
адміністративного арешту активів

Рішення про застосування арешту активів

приймається керівником податкового
органу (його заступником)

за поданням відповідного
підрозділу податкової міліції

надсилається

банкам, обслуговуючим платника
податків, з вимогою тимчасового
зупинення видаткових операцій за
рахунками такого платника (якщо
платником є банк – з вимогою зупи-
нення видаткових операцій за влас-
ними рахунками), крім операцій з:

платнику
податків з
вимогою

тимчасової
заборони
відчуження
його активів

іншим особам, у воло-
дінні, розпорядженні
або користуванні яких
перебувають активи
такого платника, з ви-
могою тимчасової

заборони їх
відчуження

погашення подат-
кових зобов'язань та
податкового боргу

сплати боргу за виконавчими документами або за
задоволеними претензіями у порядку досудового

врегулювання спорів, якщо такі виконавчі документи
або претензії набули юридичної сили до моменту

виникнення права податкової застави

Адміністративний арешт активів платника податків є виключним способом
забезпечення можливості погашення його податкового боргу

полягає у забороні вчиняти
платником податків будь-які дії

щодо своїх активів, які
підлягають такому арешту

крім дій з їх охорони, зберігання
та підтримання у належному
функціональному та якісному

стані
на будь-які
активи

може бути накладеним

стосовно
юридичних

осіб

стосовно фізичних осіб

на будь-які активи, крім
тих, що не підлягають

арешту згідно із
законодавством
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Рис. 4.30. Процедура застосування адміністративного арешту

Прийняття рішення про застосування адміністративного арешту активів

Призначення виконавця рішення (податковий керуючий або інший працівник
податкового органу призначений його керівником або заступником)

Виконавець

надсилає
рішення
про

арешт
активів

організо-
вує опис
активів
платника
податків

організовує вилу-
чення оригіналів
первинних фінан-
сово-господарських
та бухгалтерських
документів та
складає їх опис

здійснює інші
заходи, пе-
редбачені За-
коном України

«Про вико-
навче прова-
дження»

опис має скріп-
люватися під-
писами посадо-
вої особи подат-
кового органу
та платника

платнику подат-
ків залишаються
копії вилучених
документів

опис активів платника
податків проводиться у

присутності його посадових
осіб чи їх представників,

а також понятих осіб, у разі
необхідності для проведення
опису активів залучається

оцінювач

визначає
порядок
їх збере-
ження та
охорони

за наслідками
проведення опису
активів платника
податків склада-
ється протокол,
який має містити
опис та перелік
активів, що ареш-

товуються,
із зазначенням:

назви кількості

мір ваги та
індивідуаль-
них ознак

звичайних цін
(за присутності
оцінювача)
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Рис. 4.31. Підстави для зупинення адміністративного арешту активів

Зупинення адміністративного арешту активів платника податків
здійснюється у зв'язку із:

скасуванням рішення керівника податкового органу (його заступника)
про такий арешт

погашенням податкового боргу платника податків

ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення
процедури банкрутства

пред'явленням платником податків свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій)

на її здійснення, торгових патентів, сертифікатів відповідності
реєстраторів розрахункових операцій, комп'ютерних систем, яких
не було на момент прийняття рішення про адміністративний арешт

прийняттям рішення судом про зупинення адміністративного арешту
згідно з вимогами законодавства з питань банкрутства

закінченням граничного строку накладення адміністративного арешту
(при цьому повторне накладення адміністративного арешту
за підставами накладення першого адміністративного арешту

не дозволяється)

наданням податковому органу належних доказів третьою особою про
належність арештованих активів до об'єктів права власності цієї

третьої особи
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Рис. 4.32. Підстави для застосування  адміністративного
арешту активів платника

Підстави для адміністративного арешту активів:

Податковий борг
вже існує

Відсутність доку-
ментів, необхідних
для здійснення
підприємницької

діяльності:

Порушення,
пов'язані з
перевірками

Податковий
борг може
з'явитися

Фізична осо-
ба, яка має
податковий
борг, від'їж-
джає  за
кордон

Порушення
правил відчу-
ження акти-
вів, що знахо-

дяться в
податковій
заставі

Визнаний непла-
тоспроможним за
зобов'язаннями,

іншими ніж
податкові, крім
процедури
банкрутства

Платник податків, отримавши
податкове повідомлення або який

має податковий борг

Не пов'язані з
податковим боргом

Здійснює дії
по переве-
денню акти-
вів за межі
України, їх
прихованню
або пере-
дачі іншим
особам

Відмова плат-
ника від допуску
посадових осіб
податкового ор-
гану до обсте-
ження примі-

щень, використо-
вуючи для одер-
жання прибутків
або пов'язаних
з одержанням
інших  об'єктів
оподаткування,
РРО, КС, вісока-
сових комп-

лексів, систем та
засобів штрихо-
вого кодування

Відмова плат-
ника від про-
ведення доку-
ментальної
перевірки при
наявності за-
конних під-
став для її
проведення,
які оформ-
ляються

актом відмови

Свідоцтва про
реєстрацію осо-
би  платником

податків в органі
державної
податкової
служби

Торгових
патентів

Ліцензії

Свідоцтва про
державну
реєстрацію
суб'єктів під-
приємницької
діяльності

Сертифікатів
відповідності
РРО та КС

Пов'язані з податковим боргом
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Таблиця 4.5
Характеристики видів адміністративного арешту активів

Особливості
застосування

Різновиди адміністративного арешту активів

Арешт окремих тимчасово
затриманих активів

Умовний
арешт

Повний арешт

З тимчасовим
вилученням

Без
тимчасового
вилучення

1 2 3 4 5

Сфера
застосування

1. Товари, які виготовля�
ються, зберігаються, пере�
міщуються або реалізуються
з порушенням митного
законодавства та зако�
нодавства з питань обкла�
дення акцизним збором.
2. Товари та валютні
цінності, які продаються з
порушенням встановленого
законодавством порядку

Для юридичних осіб – будь�які активи;
Для фізичних осіб – будь�які активи,
крім тих, які не підлягають арешту
по законодавству

Призупинен�
ня активних
операцій
із рахунків
платника

Не передбачено

Призупиняються активні операції з ра�
хунків платника, за винятком операцій
з: погашення податкових зобов'язань
та податкового боргу; сплаті боргу по
виконавчим документам або задоволе�
ним претензіям у порядку доарбітраж�
ного урегулювання суперечок, що всту�
пили в силу до моменту виникнення
права податкової застави

Тимчасова
заборона тре�
тьою особою
на відчужен�
ня активів
платника,
що у них
знаходяться

Не застосовується
Рішення про застосування
адміністративного арешту висилається
третій особі

Ризики
загибелі або
псування
активів

Законодавчо не урегульо�
вано, однак, оскільки такі
активи вилучаються, ризики
повинні бути покладені на
орган податкової служби,
що приймає рішення про
арешт

Платник Платник

Орган, що
приймає
рішення про
вилучення
активів
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 4.5

1 2 3 4 5

Терміни
застосу�
вання

Тимчасова затримка – на
строк до 24 години робо�
чого дня, наступного
за днем складання прото�
колу; арешт – до 96 годин
з часу підпису відповід�
ного рішення. В разі, якщо
власник не встановлений,
активи знаходяться під
режимом адміністративно�
го арешту протягом строку
визнання їх безхазяйними
або протягом граничного
строку, визнаного законо�
давством для швидко�
псувних активів

До 96 годин з часу підписання
відповідного рішення. Далі адміністра�
тивний арешт може бути продовжений
виключно за рішенням суду, яке повинно
бути винесене на протязі 48 годин
з моменту отримання звернення керівника
(заступника) податкового органу

Обмеження
прав
власності
на активи

Власнику (якщо він вияв�
лений) заборонено здій�
снювати будь�які дії
з арештованими активами,
крім дій по їх охороні,
зберіганню та підтримці
в належному функціональ�
ному та якісному стані
у порядку, визначеному
податковим керуючим або
спеціально назначеним
робітником податкового
органу

Обов'язкове
попереднє
отримання
дозволу ке�
рівника від�
повідного
податкового
органу (на
представ�
лення подат�
кового уп�
равляючого)
на здійснен�
ня будь�якої
господарсь�
кої операції
з такими
активами

Виняткова заборона
платнику на реалізацію прав
розпорядження або вико�
ристання його активів крім
дій по їх охороні, зберіган�
ню та підтримці в належно�
му функціональному та якіс�
ному стану у порядку, виз�
наченому податковим управ�
ляючим або спеціально
назначеним робітником
податкового органу, на
якого покладені функції
виконавчого рішення
про арешт
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Рис. 4.33. Структура активів платника податків

Рис. 4.34. Загальна схема підготовки активів,
що знаходяться в податковій заставі, до продажу

Активи платника податків

матеріальні цінності нематеріальні цінностікошти

що належать юридичній або фізичній особі за правом:

повного господарського віданнявласності

Оприлюднення
інформації

про склад
предназначених для
продажу активів

про час та умови про-
ведення публічних

торгів

Організація продажу активів

Погашення податкового боргу та припинення права
податкової застави

Отримання від платника переліку активі, які будуть самостійно реалізовані
боржником на протязі 30 днів після вручення першої податкової вимоги

Аналіз відповідності звичайної ціни
запропонованих для реалізації

активів розміру податкового боргу

Організація опису активів, що знаходяться в податковій заставі

Направлення другої податкової
вимоги з вказівкою дати опису

активів та терміну публічних торгів

так

так ні

ні
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Рис. 4.35. Загальна схема продажу активів платника,
що знаходяться в податковій заставі

Визначення платником складу та черговості продажу активів

Альтернативний варіант, прийнятий
податковим керуючим

Приймається склад та черговість
продажу, представлена платником

Узгодження запропонованого складу та черговості
продажу активів з податковим керуючим

Рішення податкового органу про продаж
активів, підписане керівником та скріплене

гербовою печаткою

Оскарження у по-
рядку апеляцій-
ного узгодження
або в судовому

порядкуПродаж активів

так ні

Додатковий
продаж активів
організовується
не раніше, ніж
через 30 днів

Види активів, що відчужуються

Товари,
які можуть
бути згру-
повані та
стандар-
тизовані

Інші това-
ри, об'єкти
рухомого та
нерухо-

мого майна

При від-
сутності
державної
або кому-
нальної
власності

Товари,
що швид-
ко псують-
ся та інші
товари,
обсягів
яких не-
достатньо
для про-
дажу на
публічних
торгах

При наяв-
ності дер-
жавної

або кому-
нальної
власності

Майно,
обіг
якого

обмеже-
ний

Цілісні майнові комплекси

Біржі, ви-
значені
на конкурс-
них засадах

Окремий
позабіржовий
аукціон (при
відсутності

біржі)

Біржові
 торги

Цільовий
аукціон

Продаж ак-
тивів за гро-
ші регіо-

нальним ор-
ганом при-
ватизації

Закриті тор-
ги з участю
осіб, які ма-
ють відпо-
відне право

Продаж на
комісійних
умовах
через

організації
роздрібної
торгівлі

Різниця направляється на рахунок
платника

Визначення третьої особи відповідаль-
ною за погашення податкового боргу

Виручка від продажу активів Витрати, що зв'язані з ор-
ганізацією та проведенням

публічних торгів
Чиста виручка

Більше суми податкового боргуМенше суми податкового боргу
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Рис. 4.36. Вимоги щодо оприлюднення інформації
про продаж активів платників

Рис. 4.37. Визначення апеляційного узгодження податкового
зобов’язання

Вимоги щодо оприлюднення інформації про продаж активів платників

інформація
про склад
активів
платників
податків,

призначених
для

продажу

інформація про час та умови
проведення прилюдних торгів

активами платників
оприлюднюється

щомісячна інформація
про наслідки кожного
продажу активів плат-
ника у випадку, якщо
розмір продажу пере-
вищує один мільйон

гривень, із зазначенням
загального опису таких
активів, ціни їх продажу

оприлюднюється центральним
податковим органом

при про-
дажу ак-
тивів на
біржово-
му ринку

відповідною
товарною
біржею

при продажу акти-
вів на позабіржо-
вому аукціоні та
через організації
роздрібної торгівлі

відповідним
податковим
органом

Апеляційне узгодження

за процедурами адміністративного
оскарження

узгодження податкового зобов'язання у порядку і строки, які визначені
Законом [25]

за процедурою судового оскарження
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Таблиця 4.6
Порівняльна характеристика варіантів оскарження рішення

органу податкової служби

Рис. 4.38. Механізм застосування податкового компромісу

Податковий компроміс – полягає у задоволенні частини скарги платника
податків під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових

зобов'язань, нарахованих контролюючим органом

письмове обґрунту-
вання доцільності

податкового компро-
місу складається
працівником подат-
кового органу та має
бути розглянуте поса-
довою особою подат-
кового органу, яка

нарахувала оскаржу-
ване податкове

зобов'язання, а також
посадовою особою,
якій безпосередньо
підпорядковується
такий працівник

підстава може бути запропонований
працівником податкового

органу, який уповноважений
розглядати скаргу платника
податків у межах адміністра-
тивної апеляційної процедури

письмове обґрунтування до-
цільності податкового ком-
промісу складається праців-
ником податкового органу та
має бути розглянуте поса-
довою особою податкового
органу, яка нарахувала ос-
каржуване податкове зобо-
в'язання, а також посадовою
особою, якій безпосередньо
підпорядковується такий

працівник

рішення про подат-
ковий компроміс
набирає чинності з
моменту отримання
письмової згоди
керівника податко-
вого органу вищого

рівня

сума податкового
зобов'язання, яка
визначена умовами
податкового ком-
промісу, вважаєть-
ся узгодженою,
і таке рішення не
може бути оскар-

жене у майбутньому

Елементи
Подання скарги контролюючого

органу
Подання позову до

господарського суду
1. Термін подання
скарги

10 календарних днів з дати підпи�
сання акту або отримання рішення

Протягом 3 років

2. Період розгляду
скарги

Не більше 20 календарних днів
з моменту отримання, але може бути
подовжений керівником контролю�
ючого органу до 60 календарних днів

Необмежений

3. Фінансові санкції До закінченні процедури оскарження не стягуються
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За підсумками перевірки платнику донараховано податок

ДПІ виписує податкове повідомлення (ПП)

Платник направив скаргу
до місцевої ДПІ

Платник направив скаргу
до обласної ДПА

ПЗ вважається узгодженим
з моменту отримання ПП

ПЗ підлягає сплаті протягом 10 днів
з дня отримання ПП

Скарга вва-
жається пов-
ністю задо-
воленою

ПЗ вважається узгодженим
з 11-го дня

ПЗ підлягає сплаті протягом
10 днів з дня узгодження

Якщо за підсумками оска-
рження залишилась ще

частина ПЗ, донарахова-на
ДПІ, то виписується нове
ПП на нову суму, а старе

ПП відзивається

На 11-й день виникає ЗП,
на думку ДПАУ

Платник оскаржує ПП протягом 10 календарних
днів після його отримання?

так ні

ДПІ відправила рішення  протягом
20 календарних днів платнику?

ДПІ відправила
повідомлення про
продовження строку
до 60 календарних

днів протягом
20 днів платнику?

ні

ДПІ відправила
рішення протягом
продовженого

строку?

Скарга задоволена
повністю?

так

так

так

ні

ні

так

Платник оскаржує ПП протягом
10 днів після його отримання?

ні

так ні

ДПА відправила рішення
протягом 20 календар-
них днів платнику?

ДПА відправила повідомлення про
продовження строку до 60 кален-
дарних днів протягом 20 днів?

ні

ДПА відправила рішення протягом
продовженого строку?

так

Скарга задоволена
повністю?

так

так

ні

ні
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Рис. 4.39. Механізм оскарження рішення органа
державної податкової служби

Платник оскаржує ПП протягом 10 календарних
днів після його отримання?

Платник направив скаргу
до ДПАУ

ПЗ вважається узгодженим
з 11-го дня

так ні

ДПАУ відправила рішення протя-
гом 20 календарних днів платнику?

ПЗ вважається узгодженим
з 11-го дня

ні

ДПАУ відправила повідомлення
про продовження строку до

60 календарних днів протягом
20 календарних днів платнику?

ДПАУ відправила рішення протягом
продовженого строку?

Скарга вважається
повністю задоволеною

так

так ні

так ні

Скарга задоволена повністю?

Якщо за підсумками оскарження
залишилась ще частина ПЗ,

донарахована ДПІ, то виписується
нове ПП на нову суму,
а старе ПП відзивається

ні

ПЗ вважається узгодженим з дня
отримання рішення ДПАУ

ПЗ підлягає сплаті протягом 10
календарних днів з дня узгодження

так



208

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис.  4.40.   Перелік актів органів податкової служби, які можуть бути
оскаржені платниками податку

ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ ОРГАНІВ  ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ,
ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ

ПОДАТКОВІ
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО:

визначення сум
податкових
зобов'язань

штрафні
(фінансових)

санкцій

накладання ад-
міністративного

стягнення

ПОДАТКОВІ
ВИМОГИ

відносно подат-
кового боргу

ПОСТАНОВИ
ПРО:

РІШЕННЯ ПРО:

узгодження операцій з закладе-
ними активами платника податку

розподіл суми податкових зобов'я-
зань або податкового боргу між
платниками податку, що утворені

в результаті реорганізації

погашення податкових зобов'я-
зань, що забезпечені податковою

заставою, до проведення
реорганізації

встановлення солідарної відпові-
дальності за сплату податкових
зобов'язань платника податку,

що реорганізується

поширення права податкової за-
стави на всі активи платника по-
датку, що створюється шляхом
об'єднання інших платників

податку

продаж активів, що знаходяться
у податкової заставі

арешт активів

дострокове розірвання договорів
відстрочення податкових обов'язків
за ініціативою податкового органу

надання платником податку нової
податкової декларації з

виправленими показниками
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Рис. 4.41. Схема здійснення операції податкової поруки

Розстрочення Відстрочення

надання платнику бюджетного
кредиту на основну суму його
податкових зобов'язань без

урахування сум пені

перенесення сплати основної
суми податкових зобов'язань

платника податків без урахування
сум пені

під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені [25]

податкові зобов'язання, щодо яких платник податків звертається до
податкового органу з заявою про розстрочення, відстрочення вважаються

узгодженими

основна сума кредиту
та нараховані на неї

проценти погашаються
рівними частками,

починаючи з наступного
податкового періоду

основна сума податкових зобов'язань та
нараховані на неї проценти сплачуються

рівними частками, починаючи з визначеного
податкового періоду, але не пізніше закін-
чення 12 календарних місяців з моменту
виникнення податкового зобов'язання або

одноразово у повному обсязі

Рис. 4.42. Механізм розстрочення та відстрочення
податкових зобов’язань

Підприємство –
податковий боржник

Банк-поручитель БюджетПогашення податкового боргу

Договір податкової
поруки

П
од
ат
ко
ви
й 
б
ор
г

Нотаріальне
посвідчення

Реєстрація в подат-
ковому органі

Вимога до платника
податку на суму
виплаченого

податкового боргу
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Рис. 4.43. Підстави для розстрочення (відстрочення)
податкових зобов’язань

Підставою для

достатніх
доказів
щодо

існування
загрози
виник-
нення

податко-
вого боргу

економічного обґрунтування, яке
свідчить про можливість погашення

податкових зобов'язань та/або
збільшення податкових надходжень
внаслідок застосування режиму

розстрочення (відстрочення), протягом
якого відбудуться зміни політики

управління виробництвом чи збутом
такого платника податків

відстрочення податкових
зобов'язань платника податків

є надання ним:

розстрочення податкових
зобов'язань платника податків

є надання ним:

достатніх доказів
щодо дії обставин
непереборної сили,
що призвели до

загрози виникнення
податкового боргу
та/або банкрутства
такого платника

податків

Рис. 4.44. Механізм заліку надміру сплачених або не відшкодованих
податкових платежів в процесі реорганізації платника податку

Платник податків, що реорганізовується, має суми надміру сплачених або
не відшкодованих податків, зборів (обов'язкових платежів)

такі суми підлягають заліку в
рахунок його непогашених
податкових зобов'язань або
податкового боргу за іншими

податками, зборами
(обов'язковими платежами)

розподіляються між бюджетами та
державними цільовими фондами
пропорційно загальним сумам
податкової заборгованості або

податкового боргу такого платника
податків

сума перевищення направляється в розпорядження правонаступників такого
платника податків пропорційно до їх частки в активах, що розподіляються, згідно

з розподільчим балансом або передаточним актом
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Договори про розстрочення, відстрочення можуть бути достроково
розірвані:

при достроковому
погашенні роз-

строченої або від-
строченої суми

податкового зобо-
в'язання, щодо
якого була досяг-
нута домовленість
про розстрочення,

відстрочення

за ініціативою
платника податків

платник податків
визнається та-
ким, що має по-
датковий борг із
податкових зо-
бов'язань, які
виникли після

укладення зазна-
чених договорів

за ініціативою податкового органу,
у разі якщо:

з'ясовано, що
інформація,

надана платни-
ком податків при
укладенні зазна
чених договорів,
виявилася недо-
стовірною, не-
повною або

перекрученою

платник по-
датків пору-
шує умови
погашення
розстроче-
ного або
відстроче-
ного подат-
кового боргу

рішення може бути оскаржене у порядку, встановленому
для оскарження рішень податкового органу щодо

нарахованої суми податкових зобов'язань

Рис. 4.45. Підстави для дострокового розірвання договорів
про розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань
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Рис. 4.46. Порядок прийняття рішення щодо розстрочення
та відстрочення податкових зобов’язань

Рішення про розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань
приймається у такому порядку:

у межах одного бюджетного
року

стосовно загальнодержавних
податків, зборів – керівником
податкового органу та має

бути затверджене керівником
податкового органу (його
заступником) вищого рівня

стосовно місцевих податків
і зборів – керівником подат-
кового органу (його заступ-
ником) та має бути затвер-
джене фінансовим органом
місцевого органу виконавчої
влади, до бюджету якого
зараховуються такі місцеві

податки чи збори

ДПАУ може встановити іншу
процедуру затвердження

рішень про розстрочення або
відстрочення податкових

зобов'язань із загальнодер-
жавних податків і зборів,

виходячи з їх сум або видів

на термін, що виходить за межі
одного бюджетного року

щодо загальнодержавних податків
і зборів (обов'язкових платежів) прий-
мається керівником (заступником)
ДПАУ за узгодженням з Мінфіном

України

щодо місцевих податків і зборів – керів-
ником податкового органу (заступни-
ком) за узгодженням з фінансовим
органом місцевого органу виконавчої

влади, до бюджету якого вони
зараховуються

звіт про виконання відповідного бюджету
має містити розрахунок втрат його дохо-
дів від розстрочень сплати податкових

зобов'язань платників податків

розстрочення або відстрочення нада-
ються окремо з кожного податку, збору

будь-які рішення щодо розстрочення
(відстрочення) податкових зобов'язань
мають щорічно оприлюднюватися
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Рис. 4.47. Особливості застосування строків давності в оподаткуванні

Строки давності

визначення суми податкових
зобов'язань платника
податковим органом

останнім
днем гра-
ничного
строку
подання
податко-
вої декла-

рації

не пізніше закінчення 1095
дня, наступного за

днем фактич-
ного подання
податкової
декларації у

разі, коли вона
була надана

пізніше

Ці строки давності не
застосовуються у разі, коли:

податкову декларацію за період,
коли виникло податкове

зобов'язання, не було подано

судом встановлено скоєння злочину
посадовими особами платника податків

або фізичною особою – платником
податків щодо умисного ухилення від

сплати зазначеного податкового
зобов'язання

стягнення подат-
кового боргу, що
виник у зв'язку з
відмовою у само-
стійному погашенні
податкового зобо-
в'язання, нарахова-
ного податковим

органом

протягом наступ-
них 1095 кален-

дарних днів від дня
узгодження подат-
кового зобов'язання

подання платниками
заяв на повернення
надміру сплачених
податків, зборів

(обов'язкових плате-
жів) або на їх відшко-
дування у випадках,
передбачених подат-
ковими законами

не пізніше 1095 дня,
наступного за днем
здійснення такої
переплати або

отримання права на
таке відшкодування
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Рис.  4.48. Зупинення та продовження граничних строків

Зміна встановлених Законом [25] граничних строків

відлік строку давності
зупиняється

на будь-який період,
протягом якого платник
податку перебуває поза
межами України, якщо
такий період є безпе-

рервним та дорівнює чи
є більшим за 180 днів

граничні строки для
подання податкової
декларації, заяв про
перегляд рішень
контролюючих ор-

ганів, заяв про повер-
нення надміру спла-
чених податків,
зборів підлягають
продовженню:

за письмовим
запитом платника

податків

якщо платник протягом зазначених строків

мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на
території інших держав або через інші обставини непереборної сили,

підтверджені документально

перебував у місцях позбав-
лення волі за вироком суду

перебував за межами
України

перебував у плаванні на
морських судах за кордоном
України у складі команди

(екіпажу) таких суден

був визнаний за рішенням суду
безвісно відсутнім або перебував

у розшуку у випадках, передбачених
законодавством

протягом строків
продовження

граничних строків
подання податкової
декларації відповідні
штрафні санкції

не застосовуються
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Рис. 4.49. Ознаки реорганізації платника податку в цілях оподаткування

Реорганізацією платника податків з метою оподаткування є зміна його
правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій:

зміну назви платника
податків, а для господар-
ських товариств – зміну
організаційно-правового
статусу підприємства, що
тягне за собою зміну їх
ідентифікаційного та/або
податкового номера

злиття платника податків,
а саме передання його активів
до статутних фондів інших

платників податків, внаслідок
якого відбувається ліквідація
юридичного статусу платника
податків, який зливається з

іншими

розподіл платника податків на
декілька осіб, а саме розподі-
лення його активів між статут-
ними фондами новостворених

юридичних осіб та/або фізичними
особами, внаслідок якого відбу-
вається ліквідація юридичного
статусу платника податків, який

розподіляється

виділення з платника податків
інших платників податків, а саме
передання частини активів плат-
ника податків, що реорганізову-
ється, до статутних фондів інших
платників податків в обмін на їх

корпоративні права, внаслідок якого
не відбувається ліквідація платника
податків, що реорганізовується

реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності без скасування
її попередньої реєстрації як іншого суб'єкта підприємницької діяльності

або із таким скасуванням
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Рис. 4.50. Сплата податкових зобов’язань та податкового боргу
при різних варіантах реорганізації платника

У разі реорганізації платника податків за ініціативою власника або
уповноваженого ним органу, податкова заборгованість або податковий борг

платника податків підлягає врегулюванню в такому порядку

зміна назви, організа-
ційно-правового ста-
тусу або місця реєст-
рації платника податків

такий платник податків після реорганізації
набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення
податкових зобов'язань або податкового боргу,

які виникли до його реорганізації

об'єднання двох або
більшої кількості плат-
ників в одного платника
з ліквідацією платників,

що об'єдналися

об'єднаний платник податків набуває усіх прав
і обов'язків щодо погашення податкових

зобов'язань або податкового боргу всіх платників
податків, що об'єдналися

розподіл платника
податків на дві або
більше особи з лікві-

дацією такого платника
податків

усі платники податків, які виникнуть після такої
реорганізації, набувають усіх прав і обов'язків щодо
погашення податкових зобов'язань чи податко-
вого боргу, які виникли до такої реорганізації

зобов'язання чи борг розподіляються між ново-
створеними платниками податків пропорційно

часткам балансової вартості активів, отриманим
ними у процесі реорганізації згідно

з розподільчим балансом

виділення з його складу
іншого платника подат-
ків або внесення ча-

стини активів платника
податків до статутного
фонду іншого платника
податків без ліквідації
платника податків, який

реорганізується

не тягне за собою розподілу податкових зобо-
в'язань чи податкового боргу між таким плат-

ником податків та особами, створеними у процесі
його реорганізації, чи встановлення їх солідарної
податкової відповідальності, за винятком випад-
ків, коли за висновками податкового органу така
реорганізація може призвести до неналежного
виконання податкових зобов'язань платником

податків, який реорганізовується

Рішення про застосування солідарної або розподільної податкової відпо-
відальності може бути прийняте податковим органом у разі, коли активи

платника податків, що реорганізовується, перебувають у податковій заставі
на момент прийняття рішення про таку реорганізацію
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Рис. 4.51. Механізм узгодження плану реорганізації платника
з податковим органом

Платник податків
активи якого пере-
дані у податкову

заставу

який скористався
правом реструк-
туризації подат-
кового боргу

зобов'язаний завчасно повідомити податковий орган про прийняття рішення
щодо проведення будь-яких видів реорганізації та надати податковому органу

план такої реорганізації

Податковий орган
узгоджує проведення
реорганізації платника

у разі коли встановлюється, що план реорганізації призводить або може
у майбутньому призвести до неналежного погашення податкових зобов'язань

(податкового боргу), він має право прийняти рішення про:

погашення податкових
зобов'язань, забезпечених
податковою заставою, до
проведення реорганізації

розподіл суми податкових
зобов'язань або податкового
боргу між платниками, що

виникають внаслідок
реорганізації, виходячи з
очікуваної прибутковості

(ліквідності) кожного такого
платника, без застосування
принципу пропорційного

розподілу

встановлення солідарної відповідальності
за сплату податкових зобов'язань платника
податку, що реорганізовується, стосовно

всіх осіб, створених у процесі реорганізації,
що тягне за собою застосування режиму
податкової застави щодо усіх активів

таких осіб

поширення права податкової застави на всі
активи платника податків, який створюється

шляхом об'єднання інших платників
податків, якщо один або більше з них мали
податкові зобов'язання або податковий
борг, забезпечений податковою заставою



218

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Рис. 4.53. Поняття ліквідації платника податку
з точки зору оподаткування

Рис. 4.52. Механізм погашення залишкового податкового боргу
за рахунок третіх осіб

Ліквідація платника податків

ліквідація платника податків як
юридичної особи

зупинення реєстрації фізичної
особи як суб'єкта

підприємницької діяльності

ліквідація філії, відділення, відокремленого
підрозділу платника податків

внаслідок якої відбувається

закриття їх
рахунків

втрата їх статусу як платника податків
відповідно до законодавства

У випадку якщо сума податкового боргу не була погашена після закінчення
процедури продажу активів платника податків

податковий орган може визначити від-
повідальною за погашення залишкового

податкового боргу такого платника
податків третю особу, яка протягом

одного року до останнього дня граничного
строку погашення суми податкового

зобов'язання такого платника податків:

розмір такої відповідальності не
може перевищувати суми, що
дорівнює звичайній ціні активів,
придбаних третьою особою від
платника податків, зменшеній
на фактичну ціну придбання
таких активів третьою особою

придбала від
нього активи
за цінами,

меншими ніж
звичайні

отримала їх
у власність
на безо-
платній
основі

отримала їх як безповоротну фінансову
допомогу (крім благодійних внесків або
пожертв неприбутковим організаціям або
іншим набувачам благодійної допомоги)
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Рис. 4.54. Особи, відповідальні за погашення податкових зобов’язань
або податкового боргу в разі ліквідації платника податків

Рис. 4.55. Порядок заліку надміру сплачених або невідшкодованих
податкових платежів платника податків,  що ліквідується

Cуми надміру сплачених або невідшкодованих податків, зборів
(обов'язкових платежів) з відповідного бюджету

підлягають заліку
в рахунок його подат-
кових зобов'язань або
податкового боргу

перед таким
бюджетом

сума перевищення використовується для
погашення податкової заборгованості або

податкового боргу перед іншими бюджетами

за відсутності такої заборгованості (боргу) – направ-
ляється у розпорядження такого платника податків

Особи, відповідальні за погашення податкових зобов'язань або
податкового боргу в разі ліквідації платника податків

стосовно платника податків, який
ліквідується

ліквідаційна комісія або інший
орган, що проводить ліквідацію

стосовно філій, відділень, інших
відокремлених підрозділів платника

податків, які ліквідуються
такий платник податків

стосовно фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності

така фізична особа

стосовно кооперативів, кредитних
спілок, товариств співвласників житла
або інших колективних господарств

їх члени (пайовики)
солідарно

стосовно інвестиційних фондів

інвестиційна компанія, яка
здійснює управління таким
інвестиційним фондом
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Рис. 4.56. Порядок погашення податкових зобов’язань або податкового
боргу платника податків, що ліквідується

Податкові зобов'язання або податковий борг платника податків,
що ліквідується

Продаж активів платника, що ліквідується
Податкові зобов'я-

зання або податковий
борг погашаються

частина податкових зобов'язань чи податкового боргу платника залишається
непогашеною у зв'язку з недостатністю його активів

при ліквідації
підприємства

погашається за рахунок
активів засновників або
учасників такого під-
приємства, якщо вони
несуть повну або до-

даткову відповідальність
за зобов'язаннями плат-
ника податків згідно із

законодавством,
у межах повної або до-

даткової відпові-
дальності

при ліквідації відокре-
мленого підрозділу

в інших
випадках

за рахунок юридичної
особи, незалежно від
того, чи є вона плат-
ником податку, збору

(обов'язкового платежу),
стосовно якого виникло
податкове зобов'язання
або виник податковий
борг таких філії, відді-
лення, іншого відокрем-

леного підрозділу

податкові
зобов'язання або
податковий борг,
що залишаються

непогашеними після
ліквідації платника

податків, вважаються
безнадійним боргом і
підлягають списанню

у порядку,
визначеному КМУ
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Рис. 4.57. Особливості погашення податкового боргу державних
і комунальних підприємств

Платник податків, який перебуває у державній або комунальній власності,
не погашає суму податкового боргу у строки, встановлені Законом [25]

податковий орган здійснює заходи щодо продажу активів такого платника
податків, які не входять до складу цілісного майнового комплексу, що забезпечує

здійснення основної діяльності платника податків

погашення
податкового

боргу

сума коштів, отримана від такого продажу, покриває суму
податкового боргу та витрат, пов'язаних з продажем активів

Платник підлягає приватизації

податковий орган зобов'язаний звер-
нутися до органу виконавчої влади,
до сфери управління якого належить
такий платник податків, з поданням

про прийняття рішення щодо:

податковий орган
зобов'язаний у мі-
сячний строк звер-
нутися до суду із

заявою про визнан-
ня такого платника

банкрутом

Запропоноване
рішення
прийняте

податковий орган зобов'язаний
звернутися до органу виконавчої

влади, що здійснює управління таким
платником податків, з пропозицією
щодо прийняття рішення про продаж
частини акцій корпоратизованого

підприємства за кошти або під зобо-
в'язання щодо погашення його подат-

кового боргу протягом поточного
бюджетного року

Запропоноване
рішення відхи-
лено або не
прийняте про-
тягом 30 кален-
дарних днів

такий про-
даж здійсню-
ється за пра-
вилами і у

строки, вста-
новлені зако-
нодавством
з питань

приватизації

надання відповідної компен-
сації бюджету за рахунок
коштів, призначених для
утримання такого органу

виконавчої влади

реорганізації платника

ліквідації платника та списання
податкового боргу

оголошення платника податків
банкрутом

у разі неотримання відповіді
у визначений строк або отри-
мання незадовільної відповіді

так

так
ні

ні
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Рис. 4.58. Класифікація штрафних санкцій залежно від способу
встановлення розміру штрафу

Штраф, встановлений у
фіксованому розмірі

Штрафи, встановлені у відсотках від податкового
зобов'язання або податкового боргу

Штраф в розмірі 10 (30)
НМДГ за непо-

дання  декларації
в строк (пп. 17.1.1)

Обмежений міні-
мальний розмір та
максимальний

розмір

Обмеження за
граничним роз-
міром штрафу

відсутні

Обмежений
мінімальний

розмір

Штраф у розмірі 100%
вартості відчужуваних
активів, що знаходяться
у податковій заставі за їх
відчуження без отриман-
ня попередньої згоди
податкового  органу

(пп. 17.1.8)

Штраф у розмірі 10, 20 або
30% у залежності від
строку затримання
виплати узгоджених

податкових зобов'язань
(пп. 17.1.7)

Штраф у розмірі 5%
суми донарахованого
податкового зобов'я-
зання за арифме-
тичні або методоло-
гічні помилки, які
привели до зани-

ження та завищення
зобов'язань у де-
кларації (пп. 17.1.4)
Сума штрафу –

не менш ніж 1 НДМГ

Штраф у розмірі 50%
від суми недоплати
при заниженні суми
податкового зобов'я-
зання великих розмі-
рів у зв'язку з декла-
руванням недо-

оцінених або пере-
оцінених об'єктів
оподаткування або
при відхиленні від
виплати податків

(пп. 17.1.6)
Сума штрафу –

не менш 100 НДМГ

Штраф у розмірі 5% суми
заниження податкового
зобов'язання у разі

самостійного виправлення
помилки (п. 17.2)

Штраф у розмірі 200%
податкового зобов'язання
за відчуження товарів або
здійснення грошових ви-
плат без попереднього на-
рахування та виплати
податку або збору

(пп. 17.1.9)

Штраф у розмірі 10%
від суми донарахо-
ваного податкового
зобов'язання  за кож-
ний місяць подат-
кових періодів у разі
виявлення в резуль-
таті документальної
перевірки завищення
чи заниження заяв-
леної у декларації
суми податкового
зобов'язання
(пп. 17.1.3).

Не більш ніж 50%
і не менш ніж

10 НДМГ

Штраф у розмірі
10% суми подат-

кового зобов'язання
за кожний повний чи
неповний  місяць

затримки декларації
після встановленого
строку її представ-
лення (пп. 17.1.2).
Не більш ніж 50%
і не менш ніж

10 НДМГ

Штрафні санкції у сфері оподаткування [25]
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Таблиця 4.7
Класифікація штрафних санкцій по видах порушень податкового

законодавства

Вид порушення Розмір штрафу Примітки
1 2 3

Штрафи за порушення порядку подання податкової декларації
1. Неподання декларації
у встановлений термін

10 НМДГ
Застосовується за кожне
порушення

2. Непредставлення
(несвоєчасне подання)
декларації  фізичними
особами, що займають
посади, що відносяться до
суб'єктів корупційних дій

30 НМДГ

Застосовується за кожне
таке порушення протягом
терміну заняття такої
посади

3. Затримка подання
податкової декларації

10% податкового зобов'я�
зання за кожен повний
або неповний місяць
затримки податкової
декларації, але не більш
50% суми податкового
зобов'язання і не менш
10 НМДГ

Застосовується додатково
до санкцій, перерахованих
у п.п. 1 або 2, якщо конт�
ролюючий орган самостій�
но нараховує податкові
зобов'язання в зв'язку
з тим, що платник не пред�
ставляє податкову декла�
рацію у встановлений
термін

Помилки в декларації

4. Донарахування суми
податкового зобов'язання
контролюючим органом
у випадку, якщо дані
податкових перевірок
свідчать про заниження
або завищення суми подат�
кових зобов'язань, заяв�
лених у податкових
деклараціях

10% від суми недоплати
(заниження суми податко�
вого зобов'язання), але не
більш 50% такої суми і не
менш 10 НМДГ сукупно
за весь термін недоплати,
не залежно від кількості
минулих податкових
періодів

Штраф обчислюється
за кожний з податкових
періодів, встановлених для
такого податку (збору),
починаючи з податкового
періоду, на який прихо�
диться недоплата, і закін�
чуючи періодом, на який
приходиться одержання
платником податкового
повідомлення від
контролюючого органу
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4.7

1 2 3

5. Донарахування суми
податкового зобов'язання
контролюючим органом у
випадку, виявлення ариф�
метичних або методологіч�
них помилок в податковій
декларації внаслідок
проведення камеральної
перевірки, що привели до
заниження або завищення
суми податкового
зобов'язання

5% суми донарахованого
податкового зобов'язання,
але не менш 1 НМДГ
сукупно за весь термін
недоплати, не залежно від
кількості минулих
податкових періодів

Максимальний розмір
штрафу не обмежений.
Штраф не застосовується
у випадках неправомірного
відмовлення від прийому
податкової декларації

Несвоєчасне погашення податкового зобов’язання

6. Несплата узгодженої
суми податкового
зобов'язання протягом
граничних термінів

10% погашеної суми по�
даткового боргу – при за�
тримці до 30 календарних
днів, наступних за остан�
нім днем граничного тер�
міну сплати; 20% погаше�
ної суми податкового бор�
гу – при затримці від 31
до 90 календарних днів
включно, наступних за ос�
таннім днем граничного
терміну сплати; 50% пога�
шеної суми податкового
боргу – при затримці, що
перевищує 90 календарних
днів, наступних за остан�
нім днем граничного тер�
міну сплати погодженої су�
ми податкового зобов'язання

Платник сплачує один
з цих штрафів відповідно
до загального терміну
затримки незалежно від
того, чи минулого
застосовані перераховані
вище штрафи

7. Продаж товарів або
здійснення грошових
виплат без попереднього
нарахування податку або
збору (якщо таке
нарахування або сплата є
обов'язковою)

Штраф у подвійному
розмірі від суми
зобов'язання по такому
податку або зборові

Сплата цього штрафу
не звільняє платника від
адміністративної або кри�
мінальної відповідальності
і/або конфіскації таких
товарів (продукції) або
коштів відповідно до закону
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 4.7

1 2 3

Інші порушення
8. Відчуження активів, що
знаходяться в податковій
заставі без одержання по�
передньої згоди органа ДПС

100% суми такого
відчуження, визначеної
за звичайними цінами

За умови, що одержання
такої згоди є обов'язковим

9. Осудження платника
(посадової особи плат�
ника) за здійснення зло�
чину за ухилення від спла�
ти податків або деклару�
вання недооцінених або
переоцінених об'єктів
оподаткування, що
приводить до заниження
податкового зобов'язання
у великих розмірах

50% від суми недоплати,
але не менш 100 НМДГ
сукупно за весь термін
недоплати, не залежно
від кількості минулих
податкових періодів

Застосовується додатково
до інших штрафів, при
наявності основ для їх
нарахування.
Заниженням податкового
зобов'язання у великих
розмірах вважається сума
недоплати, що встановлю�
ється на рівні, визначено�
му Kримінальним кодексом
України [4] (у даний час –
250 і більш розмірів ПСП)
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Рис. 4.59. Порядок визначення періоду, за який нараховується пеня

Нарахування пені

розпочинається:

при самостій-
ному нараху-
ванні суми
податкового
зобов'язання
платником
податків

при нарахуванні
суми податко-
вого зобов'я-

зання контролю-
ючими органами

від першого
робочого дня,
наступного за
останнім днем
граничного

строку сплати
податкового
зобов'язання,
визначеного у
податковому
повідомленні

від першого
робочого дня,
наступного за
останнім днем
граничного

строку сплати
податкового
зобов'язання

закінчується:

у день прий-
няття бан-
ком, обслу-
говуючим
платника
податків,
платіжного
доручення
на сплату
суми подат-
кового боргу

у разі част-
кової спла-
ти суми

податкового
боргу нара-
хування пені
зупиняється
на таку
сплачену
частку

у разі погашення суми податково-
го боргу шляхом стягнення коштів
або відчуження інших активів

боржника, нарахування пені зупи-
няється у день такого стягнення
або відчуження активів, незалеж-
но від строків оплати вартості
таких активів їх покупцемзупиняється

при продовженні строків розгляду скарги пеня не нараховується протягом таких
додаткових строків, незалежно від результатів адміністративного оскарження

Пеня – плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без
урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним

погашенням податкового зобов'язання
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Рис. 4.60. Алгоритм розрахунку суми пені [57]

Рис. 4.61. Умови, при дотриманні яких пеня не нараховується

Сума
пені

Сума
боргу= ´

Кількість днів
існування боргу

´
Ставка
НБУ

´ 120% : 365
днів

××××× ××××× ×××××

Пеня не нараховується

у разі коли платник податків до початку його
перевірки контролюючим органом

платник податків не подає
податкову декларацію за
період, протягом якого

відбулося таке заниження

судом доведено скоєння злочину посадовими
особами платника податків або фізичною

особою – платником податків щодо умисного
ухилення від сплати зазначеного податкового

зобов'язання

самостійно виявляє факт
заниження податкового

зобов’язання
та погашає виявлену різницю

Це правило не застосовується, якщо:
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Таблиця 4.8
Таблиця облікових ставок НБУ

і зв’язаних з ними одноденних розмірів пені за несвоєчасну сплату
податкового зобов’язання за період з 01.01.2000 р. по 01.12.2004 р.

Дата встановлення Облікова ставка НБУ, % Одноденна  ставка пені, %
24.05.1999 р. 45,00 0,15

01.02.2000 р. 35,00 0,11

24.03.2000 р. 32,00 0,10

10.04.2000 р. 29,00 0,10

15.08.2000 р 27,00 0,09

10.03 2001 р. 25,00 0,08

07.04.2001 р. 21,00 0,07

11.06.2001 р. 19,00 0,06

09.08.2001 р. 17,00 0,06

10.09 2001 р. 15,00 0,05

10.12.2001 р. 12,50 0,04

11.03 2002 р. 11,50 0,04

04.04.2002 р. 10,00 0,03

05.07.2002 р. 8,00 0,02

05.12.2002 р. 7,00 0,02

09.06.2004 р. 7,50 0,02

07.10.2004 р. 8,00 0,02

09.11.2004 р. 9,00 0,02
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5. ДЕРЖАВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Рис. 5.1. Основні напрямки державного податкового планування [58]

Напрямки державного податкового планування

Розробка науково обґрунтованої концепції побудови податкової
системи держави

вироблення податкової політики, що визначає організаційно-правові
принципи функціонування системи оподаткування і методику

нарахування конкретних податків. Податкова політика – частина
загальної економічної політики держави, що включає в себе сукупність
державних заходів, спрямованих на досягнення визначеного ступеня
ефективності в мобілізації доходів, що має за мету забезпечення

виконання державою його функцій і створення умов для економічної
стабілізації суспільства

Розмежування податкових повноважень і джерел доходів
між органами влади і керування різних рівнів

визначення конкретних пропорцій розподілу податкових надходжень
між бюджетами. Ціль податкового регулювання доходів бюджетів

складається в такому розподілі податкових надходжень між ієрархіч-
ними рівнями, що гарантувало б нормативну частину витрат, законо-
давчо закріплену за кожною з ланок бюджетної системи, і звело б

до мінімуму необхідність додаткового розподілу
між ними фінансових засобів

Розрахунок контингентів податків,
що мобілізуються на території

визначення обсягів податкових надходжень території на коротко-
строкову і довгострокову перспективу. Оцінка загальної суми

податкових надходжень здійснюється на основі прогнозних розрахунків
зміни прибутковості підприємств, окремих галузей і економіки в цілому
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Рис. 5.2. Зміст податкового планування [58]

Податкове планування

Державне податкове планування
Корпоративне податкове

планування

сукупність практичних дій органів
влади і управління при виробленні

загальної структури дохідних
статей бюджету на майбутній

період

цілеспрямована діяльність
організації, з метою збільшення
власних фінансових коштів за
рахунок зменшення податкових
платежів у рамках законодавства

оцінка податкових над-
ходжень у бюджет у роз-

рахунку на календарний рік
і поточні податкові

надходження

Поточне державне
податкове планування

Поточне корпоративне
податкове планування

оптимізація податкових
виплат у звітному податко-
вому періоді в межах кален-
дарного року з використан-
ням припустимих законо-
давством засобів, способів

і прийомів

Перспективне державне
податкове планування

Перспективне
корпоративне податкове

планування

оцінка податкових над-
ходжень у бюджет на
перспективу за умови
реалізації виробленої

концепції

проведення активної подат-
кової політики з метою
запобігання фінансових

ризиків і мінімізації негатив-
ного впливу оподаткову-

вання на процес досягнення
стратегічних цілей
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Рис.5.3. Складові механізму реалізації податкових планів

Механізм реалізації податкових планів

Стратегічний та оперативний
моніторинг навколишнього

середовища

Стратегічний та оперативний
контролінг в сфері

бюджетно-податкових відносин

Врахування змін у складі
платників податків

Врахування зміни цін і цінової
політики

Врахування галузевих
тенденцій в економіці,
капіталомісткості,

прибутковості; корпоративної
та індивідуальної фінансово-
господарської діяльності

Врахування змін виробничої
та соціальної інфраструктури

Врахування політичних
тенденцій в суспільстві

Врахування змін зовнішньо-
економічної діяльності

Врахування кон'юнктури ринку

Контроль за виконанням
податкових бюджетів,
здійснення заходів

оперативного впливу при
встановленні порушень

податкового законодавства

Економічний аналіз вико-
нання податкових бюджетів

Узагальнення підсумків
функціонування податкового
механізму, його елементів

Складання звіту щодо
реалізації прийнятої тактики
і стратегії оподаткування,
виявлення закономірностей
порівняно з попередніми

періодами

Опрацювання напрямів
удосконалення системи

оподаткування та її окремих
елементів
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Рис. 5.4. Послідовність етапів загальнодержавного податкового
планування [126]

Етапи загальнодержавного податкового планування

1. Вибір місії органів державної виконавчої влади, визначення цілей
і завдань в галузі оподаткування

2. Розробка концепцій оподаткування з урахуванням стратегічних
суспільно-політичних цілей та їх оцінка

3. Вибір та обґрунтування оптимальної податкової концепції, яка
зберігає або змінює загальні методичні підходи до оподаткування

4. Поточне (річне) податкове планування – розробка
контрольних завдань в розрізі бюджетів усіх рівнів,

визначення дольового розподілу податкових ставок і пільг
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6. КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 6.1. Основні напрямки корпоративного податкового планування [58]

Основні напрямки корпоративного податкового планування

В межах перспективного планування

Вибір організаційно-правової форми юридичної особи з урахуванням виду
і цілей діяльності, а також відповідності режиму оподаткування
і цивільно-правової відповідальності юридичної особи.
Визначення структури юридичної особи, вирішення питань про доцільність
формування фінансово-промислової групи або участі в ній, створення
відокремлених структурних підрозділів.
Ухвалення рішення про місце реєстрації і місце здійснення фінансово-
господарської діяльності юридичної особи, її керівних органів, структурних
підрозділів, дочірніх і залежних товариств, виходячи з цілей діяльності
юридичної особи й особливостей податкових режимів окремих територій

В межах поточного планування

Вибір режиму оподаткування.
Аналіз передбачених законодавством пільг і оцінка можливостей їх
застосування.
Формування облікової політики юридичної особи.
Складання податкових моделей при розгляді та прийняття рішень
і визначення критерію вибору оптимального варіанта.
Аналіз податкових наслідків поточних господарських і фінансових операцій
на стадії укладення господарських договорів, визначення оптимальної
форми угоди, вибір ділового партнера.
Складання податкових календарів з метою чіткого прогнозування
і контролю правильності обчислення податків і термінів їх сплати.
Раціональне розміщення активів і прибутків юридичної особи з урахуван-
ням податків, що сплачуються при одержанні доходу від інвестицій,
і наданих пільг

Оцінка ефективності податкового планування

Встановлення розміру відхилень фактичних результатів діяльності від
планових, аналіз ступеня впливу діючої системи податкового планування
на ці відхилення.
Визначення системи показників, що характеризують ефективність
розроблених методів податкового планування.
Корегування системи податкового планування
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Рис. 6.2. Найбільш поширені визначення
терміну «податкове планування»

Рис. 6.3. Передумови альтернативності податкового планування
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Важливий етап розробки податкової політики підприємства,
спрямований на визначення планових сум його податкових
платежів у майбутньому періоді й розробку графіка їх сплати

(податкового календаря)

Вибір між різними варіантами здійснення фінансово-
господарської діяльності підприємства і розміщення його
активів з метою досягнення найнижчого рівня податкових

зобов'язань, що виникають при цьому

Організація діяльності платника податків таким чином,
щоб мінімізувати його податкові зобов'язання на стабільний

період без порушення букви й духу законів

Вибір оптимального, з погляду конкретного платника податків,
поєднання і побудови правових форм діяльності з метою
зниження податкового навантаження в рамках чинного

податкового законодавства

[35]

[51, 36]

[38]

[119]

Умови, що забезпечують альтернативність
податкового планування

Використання аль-
тернативних сис-
тем оподаткування

При створенні суб'єкта
господарювання

Реєстрація в
офшорних (вільних
економічних) зонах

Вибір партнерів з різ-
ним податковим

статусом

Можливість вибору
організаційно-
правової форми
господарювання

Зміна напрямків
діяльності та

асортименту товарів
(робіт, послуг)

Можливість досягнення
результату за допомо-
гою різних форм госпо-
дарських операцій

Вибір форм оплати
праці робітників

Альтернативність
формування облікової

політики

Можливість подат-
кової оптимізації

зовнішньо-економіч-
ної діяльності

В процесі господарської діяльності
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Рис. 6.4. Принципи податкового планування

Принцип законності

має здійснюватися згідно з діючим
законодавством

Принцип комплексності

планування усіх податків має
здійснюватися у комплексі,

з обліком їх взаємного впливу

Принцип оптимального
співвідношення риску та вигод

ефект від використання схем
оптимізації повинен перевищувати
прямі та непрямі витрати, пов’язані з
їх впровадженням та втрачені вигоди

Принцип участі

у податковому плануванні
повинен приймати участь кожен

співробітник,  що мають до
нього безпосереднє відношення

Принцип гнучкості

можливість корегування
податкових планів під зміни
діючого законодавства

Принцип безперервності

процес податкового планування
повинен здійснюватися

безперервно

Принцип точності

податкові плани мають бути
точними, конкретизованими

та деталізованими

Принцип єдності
(системності)

має системний
характер

Принцип перспективності

при розробці схем оптимізації
повинні враховуватися майбутні

зміни у законодавстві

Принцип альтернативності

при розробці схем оптимізації мають
враховуватися усі можливі
альтернативні варіанти

оподаткування

Принципи податкового планування

Загальні Спеціальні
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Таблиця 6.1
Класифікація видів податкового планування [51]

Kласифікаційна ознака Види податкового планування

1. Сфера застосування а) внутрішньодержавне
б) міждержавне

2. Суб'єкт підприємництва

а) податкове планування, здійснюване
фізичними особами (громадянами�
підприємцями);
б) податкове планування, здійснюване
юридичними особами

3. Організаційна структура суб'єкта
підприємництва

а) індивідуальне;
б) корпоративне

4. Обсяг охоплення господарської
діяльності підприємства

а) податкове планування фінансово�господар�
ської діяльності підприємства вцілому;
б) податкове планування окремого виду
господарської діяльності підприємства;
в) податкове планування реалізації окремого
підприємницького проекту

5. Етап функціонування
підприємства

а) податкове планування на етапі створення
(заснування) підприємства;
б) податкове планування, здійснюване
в процесі функціонування підприємства;
в) податкове планування операцій щодо лікві�
дації підприємства та розподілу його активів

6. Характер управлінських рішень
а) поточний податковий контроль;
б) поточне податкове планування;
в) стратегічне податкове планування

7. Інструмент податкового
планування

а) податкове планування, що базується
на податкових пільгах;
б) податкове планування з використанням
податкових лазівок;
в) податкове планування, в основі якого
лежать спеціально розроблені схеми
оптимізації податкових платежів

8. Використання суб'єктом
інструментів податкового
планування

а) пасивне;
б) активне
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Рис. 6.5. Механізм корпоративного податкового планування [126]

Податкове планування
з позиції платника податків

Може бути визначена в умовах
стабільної соціально-політичної

та економічної ситуації, відпрацьо-
ваності та усталеності всього

комплексу законів

Цілі та умови здійснення з максимально
позитивним результатом

Об'єктивно необхідна за будь-яких
умов з метою оптимізації податкових
платежів, дотримання податкового
законодавства, запобігання фінан-

сових ризиків та процедури
банкрутства

Можливі шляхи досягнення цілей

Глибоке знання та
використання пози-
тивних та негатив-
них сторін податко-

вого та іншого
законодавства

Складання оптимального
податкового бюджету

Відпрацювання правових схем

Використання
особливостей угод та

умов господар-
ських операцій при
розміщенні капіталу

Вибір відповідної організаційно-
правової форми фінансово-
господарської діяльності

Отримання уніфіко-
ваного свідоцтва-
опостиля про реє-
страцію підприєм-

ства на умовах Гааг-
ської конференції

Вибір місця реєстрації та
місця здійснення фінансово-
господарської діяльності

Абонентське
аудиторське

обслуговування

Абонентське
юридичне

обслуговування

Тактика Стратегія
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Рис. 6.6. Складові планування податкових платежів
та податкового планування [51]

Податкове планування

I. Вивчення, аналіз та прогнозування
нормативно – правових змін податкового

законодавства

II. Обчислення сум податків, які належать
до сплати, та розроблення податкового

календаря

III. Планування фінансових джерел покриття
податкових платежів

IV. Сплата податків без штрафних санкцій
та без кредиторської заборгованості перед
бюджетом та позабюджетними фондами

V. Оптимізація сплати податків та зниження податкового навантаження
на підприємство

VI. Оцінка ефективності податкового планування

Планування
податкових
платежів
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Таблиця 6.2
Відмінності між плануванням податкових платежів та податковим

плануванням [51]

Рис. 6.7. Інструментарій податкового планування

Ознака
Характеристика

Планування податкових
платежів

Податкове планування

Мета

Обчислення сум окремих
податків та загальної суми
податкових платежів на
плановий період

Оптимізація (мінімізація)
сум окремих податків та
загальної суми податкових
платежів у плановому
періоді

Варіантність планування Моноваріантне Багатоваріантне

Використання інструментів
планування

Розглядаються податкові
пільги, можливості для
конкретного виду
діяльності

Розглядаються можливі
схеми мінімізації
податкових платежів

Результат планування

Сума податків, що підля�
гають сплаті до бюджету
та цільових позабюджет�
них фондів

Зменшення рівня
податкового навантаження
на підприємство

Інструментарій податкового планування

Податкове, бухгалтерське, валютне законодавство,
цивільне, трудове, корпоративне та інше право

Використання
податкових пільг

Використання «лазівок»
у законодавстві 
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Рис. 6.8. Схема планування податкових платежів [108]

Встановлення переліку податків, які підприємство має сплачувати
згідно з чинним законодавством

Розрахунок величини об'єкта
оподаткування за кожним

податком

Обчислення сум податків, що підлягають сплаті

Розподіл податків за календарними періодами
(календарне планування податкових платежів)

Визначення ставок податків,
що сплачуються підприємством

Формування податкового календаря підприємства на певний календарний період

Пошук джерел фінансових ресурсів, необхідних підприємству для сплати
податків та узгодження термінів їх надходження із законодавчо визначеними

термінами сплати податків

×
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Рис. 6.9. Загальні методи корпоративного податкового планування

Загальні методи податкового планування
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в податковому плануванні являють собою математичний
опис альтернативних варіантів оподаткування
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Рис. 6.10. Спеціальні методи податкового планування

Спеціальні методи податкового планування

Метод
заміни
відносин

Заміна операції з об-
тяжливим оподатку-
ванням на операцію
з більш низьким
оподаткуванням

Операція дарування  підприємством
майна фізичної особи замінюється
з ціллю запобігання прибуткового

податку на передачу майна
у безстрокове користування

Метод
розподілу
відносин

Частина операції з обтяжливим
оподаткуванням замінюється на
частину операції з більш низьким
оподаткуванням або операція
розподіляється на декілька
частин, що дає у сумі більш

низький розмір оподаткування

Договір підряду з фізичною
особою на виготовлення
продукції для мінімізації

збору у ПФУ замінюється на
два договору: договір

надання послуг та договір
купівлі-продажу матеріалів

Метод
відстрочки
податкового
платежу

Перенос об'єкту
оподаткування на
наступні періоди

Перерахування передоплати за ТМЦ
в останній день звітного періоду для

отримання валових витрат та
податкового кредиту за ПДВ

Метод прямого
скорочення

об'єкту оподат-
кування

Зменшення бази, що опо-
датковується шляхом про-
дажу ТМЦ за заниженою

вартістю

Продаж товарів нижче
собівартості з метою
зменшення податку
на прибуток та ПДВ

Метод делегу-
вання податків
підприємству-

сателіту

Передача
об'єкту оподатку-
вання іншому

суб'єкту

Передача майна в оренду платником
податку на прибуток підприємству на 10%
єдиному податку за низькою ставкою

орендної плати з наступною здачею майна
у суборенду з високою ставкою

Метод
офшору

Перенос об'єкту оподатку-
вання під юрисдикцію більш
м'якого режиму оподат-

кування

Створення підприємства у спе-
ціальній економічній зоні
для мінімізації податку
на прибуток та ПДВ

Метод піль-
гового під-
приємства

Вибір організаційно-правової
основи підприємства з пільговим

режимом оподаткування

Використання підприєм-
ством сфери послуг спроще-
ної системи оподаткування

Метод вико-
ристання
облікової
політики

Розробка облікової
політики підприєм-
ства,  що оптимізує
податкові платежі

Обрання підприємством, що знахо-
дяться  на єдиному податку, у бухгал-
терському обліку метода амортизації за

заниженою ставкою для мінімізації єдиного
податку при продажу основних фондів
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Рис. 6.11. Процедура застосування методу мікробалансів

Рис. 6.12. Процедура застосування методу графоаналітичних
залежностей

 
Метод мікробалансів

Порівнюються альтернативні варіанти та обирається варіант
з найкращими показниками

Виділяється група господарських операцій, що мають безпосереднє
відношення до певного варіанта оподаткування

Складаються бухгалтерські проводки по обраним господарським
операціям

На основі обраних проводок розраховується мікробаланс
і визначається підсумкова сума прибутку та податкових платежів

 

Метод графоаналітичних залежностей

Порівнюються альтернативні варіанти та обирається варіант
з найкращими показниками

Виділяється блок господарських операцій, в якому бере участь
визначений параметр

За допомогою ряду послідовних розрахунків мікробалансів або
математичних формул визначається залежність фінансового

результату від параметру, що досліджується

Складається графічне зображення цих залежностей
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Рис. 6.13. Процес податкового планування
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1. Формулювання цілей та завдань нового
утворення, сфери виробництва та обігу

2. Вирішення питання про найбільш вигідне місце
розташування підприємства та його підрозділів

3. Вибір організаційно-правової форми
підприємницької діяльності
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4. Формування податкового поля,
визначення всіх наданих податковим

законодавством пільг за кожним з податків

5. Аналіз всіх можливих форм угод,
що плануються у комерційній діяльності

6. Вирішення питання про раціональне
розміщення активів та прибутку

підприємства
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Рис. 6.14. Процедура податкового планування [51]

Керівник підприємства
Прийняття рішення щодо реалізації певної схеми податкового планування,
формування завдання щодо її юридичного та фінансового обґрунтування,

контроль за реалізацією

Юрист
Юридичне обґрунтування

схеми мінімізації податкових
платежів

Бухгалтер
Фінансове та облікове

обґрунтування схеми мінімізації
податкових платежів

Фахівець з податкового планування
Рекомендації щодо доцільності реалізації схеми мінімізації податкових платежів

Інформація
Інформація

Розпорядження (Інформація)
Розпорядження (Інформація)
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Рис. 6.15. Алгоритм податкового планування [51]

Варіанти альтернативних рішень щодо оподаткування
діяльності підприємств

1          2                . . . N

Відбір альтернативних рішень
за варіантами

Економічна та правова оцінка вибраного варіанта

ні

так

Прийняття рішення щодо доціальності
вибору альтернативного варіанта

ні

Оцінка ефективності податкового планування та рівня зниження
податкового навантаження на підприємство

так
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Рис. 6.16.  Етапи податкового планування

Рис.  6.17. Послідовність дій на планово&розроблювальному етапі
податкового планування

Етапи податкового планування

Організаційно-
підготовчий

Дослідний
Планово-роз-
роблювальний

Практичної
реалізації

Формування
структури, що
здійснює
податкове
планування

Дослідження
нюансів діючого
законодавства

для цілей
оптимізації
податків

Складання та аналіз
схем оптимізації,

вибір оптимального
варіанту, складання
податкового плану

Реаліза-
ція та
моніто-
ринг

податко-
вого
плану

Планово-розроблювальний етап

Добір варіантів альтернативного оподаткування за допомогою методів
ситуаційно-варіаційного аналізу

Розрахунок сум податкових платежів математичними методами за
альтернативними варіантами оподаткування та вибір варіантів з найменшою

сумою податкових платежів

Аналіз впливу що задіяли у схемах оптимізації операцій на загальний фінан-
совий стан підприємства за допомогою чисельних балансових методів, вибір
найбільш оптимального варіанту з точки зору максимізації власного капіталу
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Рис. 6.18. Засоби мінімізації податків

Рис. 6.19. Найбільш поширені способи законної мінімізації податкових
зобов’язань [51]

ЗАКОННІ НЕЗАКОННІ

Податкове
планування

«tax planning»

  Уникнення від отримання
доходів у формах, з якими

законодавець зв'язує
обов'язок уплати податків

Ухилення  від
сплати подат-

ків «tax
evasion»

  Використання
заборонених законом
прийомів (податкове
правопорушення)

ОБХІД 
ПОДАТКІВ 

"TAX  
AVOIDANC

ОБХІД
ПОДАТКІВ

«TAX
AVOIDANCE»

Законні способи мінімізації податкових зобов'язань

Зменшення бази
оподаткування

Перенесення бази оподаткування шляхом
реєстрації підприємства

Заміна відносин Поділ відносин

Відстрочення податкового
платежу

як платника єдиного податку

у вільних економічних
(офшорних) зонах

як неприбуткової організації

за участю громадської
організації інвалідів
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Рис.  6.20. Використання спеціальних методів податкового планування
для оптимізації податку на прибуток

Податок на прибуток

Метод
заміни

відносин

Метод
розподілу
відносин

Метод від-
строчки

податково-
го платежу

Метод прямого
скорочення

об'єкту оподат-
кування

Метод делегу-
вання податків
підприємству-

сателіту

Метод
офшору

Метод
пільгово-
го підпри-
ємства

Метод
викорис-
тання

облікової
політики

Продаж товару
у вигляді
основного
засобу

Розподіл послуг
за проведення
видавництвами
семінарів, на
суму за опла-
ту семінару
та вартість
методичної
літератури,
що надається

Відвантаження
товарів майбутньому
покупцю без перед-
оплати на відпові-
дальне зберігання
з подальшим укла-
данням договору
купівлі-продажу

Виготов-
лення

продукції
підприєм-
ствами

інвалідами

Продаж товару
за ціною нижче
ціни придбання
після уцінки

Продаж робіт
(послуг) підпри-
ємству, що пра-
цює на спроще-
ній системі опо-
даткування за
заниженою

ціною, з подаль-
шим їх перепро-
дажем за зави-
щеною ціною

Утворення
підприємства
у спеціальній

економічній зоні,
наприклад зоні

«Яворів»

Використання у бухгал-
терському обліку при-
скореного способу

нарахування амортизації
основних засобів для
зменшення авансового
внеску податку на при-
буток нарахованого
на суму дивідендів
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Рис. 6.21. Оптимізація оподаткування з податку на прибуток при
придбанні товарів (робіт, послуг) у «нестандартних» платників

Варіанти запобігання або скорочення податкових втрат внаслідок формування
валових витрат за датою оприбуткування товарів (фактичного отримання робіт,

послуг) при їх придбанні у юридичних осіб – платників єдиного податку

Запобігання податкових втрат Скорочення податкових втрат

Закінчення опе-
рації з прид-
бання товарів
(робіт, послуг)
в тому ж подат-
ковому періоді,
в якому здій-
снювалася їх
передоплата

Недопущен-
ня закупівлі
товарів (ро-
біт, послуг)
у підпри-
ємств –
платників
єдиного
податку

Зміна форми гос-
подарської опе-
рації з операції
купівлі-продажу
на посеред-

ницьку операцію

Зменшення суми
передоплати

Здійснення операцій з платниками
єдиного податку виключно

на умовах  відвантаження товарів
(надання робіт, послуг) без

передоплати

Зменшення питомої ваги операцій
на умовах передоплати платникам

єдиного податку

Придбання
товару у плат-
ника єдиного
податку – юри-
дичної особи
через працю-
ючого за спро-
щеною систе-
мою оподатку-
вання приват-

ного під-
приємця
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Рис. 6.22. Алгоритм податкового планування щодо доцільності
здійснення підприємницької діяльності у СЕЗ (за умови реалізації

інвестиційних проектів) [51]

Рк > Рн

Розподіл витрат за
роками на реалізацію
інвестиційного проекту

(Ві)

Розподіл прибутку за
роками від реалізації
інвестиційного проекту

(Пі)

Розподіл додаткових
надходжень за роками
від податкових пільг

(Гі)

Оцінка на певний момент
часу усіх витрат на реа-
лізацію інвестиційного

проекту (Вп)

Оцінка на певний момент часу усіх прибутків від
реалізації інвестиційного проекту (Пп)

Визначення порівняльного
значення рентабельності

капіталу (Рп)

Розрахунок ефективності інвестиційного
проекту – рентабельності капіталу

Рк = (Пп : Вп) х 100

Реалізовувати
інвестиційний

проект недоцільно

Реалізувати інвестиційний проект доцільно

ні

так
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7. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Рис. 7.1. Податки в системі методів регулювання підприємницької
діяльності [51]

Методи регулювання підприємницької діяльності

За суб'єктом
впливу

За регламен-
туванням

За сферою
впливу

За формою
впливу

За терміном
впливу

За масшта-
бом впливу

За рівнем
впливу

За характе-
ром впливу

Державні

Ринкові

Громадські

Податки

Правові

Пропагандистські

Адміністративні

Економічні

Організаційні

Непрямі

Прямі

Стримуючі

Комплексні

Стимулюючі

Загальнодержавні

Місцеві

Регіональні

Загальні

Функціональні

Галузеві

Унормовані

Неунормовані

Довготермінові

Короткотермінові
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Рис. 7.2. Податкове регулювання –
складова податкового менеджменту [126]

Система податкового регулювання як елемент податкового механізму

Методи

Способи

Вибір та встановлення
податкових ставок

Інвестиційний податковий
кредит

Податкові канікули

Податкова амністія

Відстрочення податкового
платежу

Міжнародні угоди про
уникнення подвійного

оподаткування

Податкові вирахування

Кратні вирахування (не-
оподатковувані мінімуми

доходів громадян)

Система
заохочення

Система
санкцій

Відстрочення платежів за заявою

Скасування авансових внесків

Скасування податкових зобов'язань

Зменшення податкового зобов'язання

Фінансові

Адміністративні санкції

Штрафи

Пеня

Донарахування
податків
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Рис. 7.3. Механізм впливу податкового регулювання на баланс інтересів
бюджету і платників податків

Рис. 7.4. Фактори, що обумовлюють динаміку реального податкового
навантаження при незмінних податкових ставках

Податкове регулювання

Сфера інтересів
бюджету

Сфера інтересів
платників податків

фіскальне оптимальне ліберальне

                       +   Загальна сума податкових платежів –

Фактори, що впливають на розмір реального
податкового вилучення при незмінній податковій ставці

Динаміка інфляційних
процесів

Зміна процентних ставок
по кредитах

Зміни курсу національної валюти

Зміна темпів економічного
зростання

Тенденції розвитку прихованого
безробіття
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Рис. 7.5.  Система засобів податкового стимулювання
 підприємницької діяльності

Спеціальні режими
інвестиційної
діяльності

Засоби реалізації регулюючої функції оподаткування

Локальні
податкові пільги

Спеціальні режими
оподаткування

Альтернативні системи
оподаткування

За територіальною
ознакою

Експериментальні
галузеві режими

Звільнення від опо-
даткування окремих

груп платників

Спеціальні (вільні)
економічні зони

Вилучення окремих
елементів з об’єкта
оподаткування

Зменшення об'єкта
оподаткування

Зменшення
податкової ставки

Зменшення суми
податкового
зобов’язання

(податковий кредит)

Спеціальні пільги
(методи податко-
вого обліку, зміна

податкового періоду
тощо)

Технопарки

Експеримент щодо
стабілізації роботи
підприємств легкої
та деревообробної
промисловості Чер-
нівецької області

Економічний експе-
римент на підприєм-

ствах гірничо-
металургійного

комплексу України

Підсистеми галу-
зевих податкових

пільг

Спрощена система
оподаткування,
обліку і звітності
суб’єктів малого
підприємництва

Фіксований
сільськогосподар-
ський податок

Сплата прибутко-
вого податку
у фіксованому

розмірі

Фізичні особи –
суб’єкти підприєм-
ницької діяльності

Юридичні особи
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Таблиця 7.1
Основні пільги, що надаються інвесторам на територіях спеціальних

(вільних) економічних зон

Назва СЕЗ

Пільги

Режим
спеці&
альної
митної
зони

Звільн&
ення
від

оподат&
кування

при&
бутку

Звіль&
нення

від опо&
датку&
вання

інвести&
цій

Звіль&
нення

від
сплати
ввіз&
ного

мита та
ПДВ

Звіль&
нення

від обо&
в'язко&

вого
продажу
надход&
жень в
інозем&

ній
валюті

Звіль&
нення

від пла&
ти за

землю

Звіль&
нення

від
сплати
зборів
до дея&

ких
цільо&

вих
фондів

1 2 3 4 5 6 7 8

«Азов» + ставка
20% + – +

період
осво�
єння
ділянки

+

«Донецьк» + ставка
20% + – +

період
осво�
єння
ділянки

+

«Закарпаття» + ставка
20% – – + – +

«Яворів»,
у т. ч. –

5 років,
наступ�
ні – 50%
діючої
ставки

– 5 років –

3 роки,
наступ�
ні – 50%
діючої
ставки

+

«Автопорт
«Kраковець» +

5 років,
наступні
� 50%
діючої
ставки

– + –

3 роки,
наступні
� 50%
діючої
ставки

+

«Славутич» –

3 роки,
з 4 по
6 рік –
50%
діючої
ставки

+ 5 років +

3 роки,
з 4 по
6 рік –
50%
діючої
ставки

+
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 7.1

1 2 3 4 5 6 7 8

«Kурорто�
поліс «Трус�
кавець»

–

3 роки,
з 4 по
6 рік –
50%
діючої
ставки

+ + +

період
осво�
єння,
наступні
10 ро�
ків – 50%
діючої
ставки

–

«Порто�
франко» +

3 роки,
з 4 по
6 рік –
50%
діючої
ставки

+ – + – –

«Рені» + ставка
20% + – + – +

«Порт Kрим» + ставка
20% + – + 5 років +

«Інтерпорт
Kовель» + ставка

20% – – + 5 років +

«Миколаїв»

тільки
терито�
рія суд�
нобу�

дівних
заводів

3 роки,
з 4 по
6 рік –
50%
діючої
ставки, з
4 по 10
рік –
реінвес�
тиція

+ 5 років + 5 років –
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Таблиця 7.2
Основні пільги, що надаються інвесторам на територіях із спеціальним

режимом інвестиційної діяльності (ТПР)

Території
пріоритетно&
го розвитку

Звільнення від
оподаткування

прибутку

Звіль&
нення

від опо&
датку&
вання

інвести&
цій

Звіль&
нення

від
сплати

ввізного
мита та

ПДВ

Звіль&
нення

від обо&
в'язко&

вого
продажу
надход&
жень в
інозем&

ній
валюті

Звіль&
нення

від пла&
ти за

землю

Звіль&
нення

від
сплати
зборів
до дея&

ких
цільо&

вих
фондів

Донецька
область

3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+
на
період
освоєння

– – +

Луганська
область

3 роки, з 4 по 6
рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – 5 років +

Закарпатська
область

2 роки, з 3 по
5 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – – +

Автономна
Республіка
Kрим

3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років + 5 років +

Місто Шостка
Сумської
області

3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – 5 років –

Житомирська
область

3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – 5 років –

Місто Харків
3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – 5 років –

Чернігівська
область

3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – 5 років –

Волинська
область

3 роки, з 4 по
6 рік – 50%
діючої ставки

+ 5 років – – +



259

3.7. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Рис. 7.6. Основні принципи застосування системи податкових пільг

Рис. 7.7. Цілі податкової політики, досягнення яких забезпечує
реалізацію принципу конвергенції функцій податків

Принципи організації системи податкового стимулювання

Неприпустимість вибіркового
характеру податкових пільг

Неприпустимість
нееко-номічного примушення
та обов'язковості застосування

податкових пільг

Інвестиційні податкові кредити
надаються виключно групам
платників, які забезпечують
реалізацію інвестиційних

програм загальнонаціонального
характеру

Застосування податкових пільг
не повинно наносити шкоди інтересам
бюджету, корпоративним та особистим

економічним інтересам

Порядок формування пільгового
податкового портфелю визначається

на загальнодержавному рівні,
затверджується в законодавчому порядку

центральною владою

Права органів місцевої влади щодо
надання податкових пільг обмежується
законодавчо встановленими рамками

Цілі податкової політики, спрямовані на реалізацію принципу
конвергенції функцій податків

Усунення індивідуально-вибіркового
підходу до надання податкових пільг

і застосування санкцій

Усунення тенденцій явного
перекладення податків на кінцевого

споживача, їх необґрунтованої
амортизації

Врахування впливу відкладених
податків на сукупний
фінансовий результат

Встановлення рівноваги між
групами прямих та непрямих

податків
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Рис. 7.8. Соціально&економічні наслідки  ефективного функціонування
системи оподаткування

Система оподаткування

Загальні кінцеві
наслідки реалізації
фіскальної функції

Загальні кінцеві наслідки реалізації
регулюючої функції

Досягнення макси-
мально можливого
балансу між дохо-
дами та видатками
бюджету держави

Юридичні особи Регулювання попиту

Рівномірний роз-
поділ сум податко-
вих надходжень між
окремими ланками
бюджетної системи

Вирівнювання регіо-
нального рівня

соціального забез-
печення громадян і
соціальних виплатм

Забезпечення
потреб науки, освіти,
культури, охорони
здоров'я, оборони
та управління

Досягнення високого
рівня соціальної
інфраструктури

в державі і кожному
окремому регіоні

Демонополізація

Конверсія

Фізичні особи

Стимулювання
заощаджень

Вирівнювання
індивідуальних
доходів громадянРозвиток сфери

малого і середнього
бізнесу

Регулювання
зовнішньоекономіч-

ної діяльності

Стримування
інфляції

Стимулювання тех-
нологічного онов-
лення виробництва,
інвестицій, раціо-
нального викори-

стання ресурсів, про-
ведення реструкту-
ризації галузей на-
ціональної економіки

Стримування
інфляції та росту цін

Регулювання попиту
та пропонування

Стимулювання
індивідуальної
підприємницької

ініціативи

Сприяння
створенню

робочих місць

Розвиток тради-
ційних народних

промислів, приклад-
ної творчості
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Рис. 7.9. Концептуальні основи оптимізації податкових правовідносин
в процесі реформування податкової системи [126]

Інтереси бюджету:
сукупне податкове

навантаження → max

Інтереси платників:
сукупне податкове
навантаження → min

оптимальне
сукупне податкове
навантаження

Сфери узгодження інтересів

Принципи оподаткування в сучасних
умовах суспільного розвитку

Кількість та перелік податків
у розрізі ланок бюджетної системи

(гранична кількість податків –
до 20)

Ставки за кожним конкретним видом
податку (граничний розмір сукупного
податкового навантаження має бути

у межах від 20 до 45%)

Однократність оподаткування
(відсутність накладень податкових

баз за різними  податками

Гласність всіх планових та звітних
параметрів бюджетів: податкових

надходжень та витрат

Диференціація податкових вилу-
чень (варіювання податковими

пільгами та санкціями) в розрізі груп
платників, галузей та територій
за критерієм оптимальності

Еластичність податків, детермі-
нований зв'язок з компонентами

економічного зростання

Підзвітність фіскальних сум
незалежним асоціаціям платників

податків

Введення мораторію (мінімально
на три роки) на зростання
антисоціальних витрат
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8. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ
ОПОДАТКУВАННЯ

Рис. 8.1.  Податковий доміциль для юридичних і фізичних осіб
в міжнародній податковій практиці

Податковий доміциль (fiscal domicile) –
сукупність ознак, необхідних для визнання

юридичної чи фізичної особи платником податків

Фізичні особиЮридичні особи

Місцезнаходження органа
керування фірмою

Фактичне місце керування
компанией

Місце реєстрації (інкорпорації)

Наявність у даній юрисдикції
«резиденції», тобто службо-
вого будинку на правах

власності

Місцезнаходження центра
життєвих інтересів

Наявність житла в даній
юрисдикції

Громадянство

Час перебування в даній
юрисдикції (звичайно не менш

183 днів у році)
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Рис. 8.2. Принцип резиденства і територіальності у оподатковуванні

Рис. 8.3. Принципи місця призначення і країни походження
в міжнародному оподатковуванні

Принципи прямого оподатковування у світовій практиці

Принцип резиденства Принцип територіальності

Передбачає податкову відпові-
дальність платника за місцем
перебування його податкового

доміциля. Усі доходи суб'єкта, що
хазяює, отримані у всіх юрисдик-
ціях проведення комерційних
операций, обкладаються

прибутковими податками у країні,
у якій платник є резидентом

Усі доходи, отримані на даній
території, підлягають оподат-
ковуванню в юрисдикції їх

утворення. При розподілі таких
доходів на користь реципієнтом,
що знаходяться в іноземній

державі, стягуються спеціальні
податки на репатріацію прибутку

Принципи непрямого оподатковування у світовій практиці

Принцип місця
призначення

Принцип країни
походження

Припускає, що ПДВ стягується з
усіх товарів і послуг, які були

повезені в дану юрисдикцію для
кінцевого споживання незалежно
від того, де ці продукти були

вироблені. Відповідно до даного
принципу ПДВ, власне кажучи, є
податком на кінцеве споживання,

їм обкладається імпорт і не
обкладається експорт

ПДВ стягується з усіх товарів
і послуг, вироблених у даній країні,
незалежно від місця споживання
цих товарів. Обкладається експорт
і не обкладається імпорт, і ПДВ є

податком на виробництво продукції.
Податкову базу для ПДВ складає

ВВП за винятком валових
внутрішніх інвестицій
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Рис. 8.4. Системи податкових заліків і кредитів в усуненні міжнародного
подвійного оподаткування

Рис. 8.5. Методи усунення подвійного оподаткування
в міжнародній практиці

Багатосторонні
угоди та конвенції

Двосторонні конвенції
та акти національного законодавства

1. Розподільний
метод

Держава відмовля-
ється від обкладен-
ня якого-небудь
об'єкту, бо він вже
обкладається
у іншій державі

2. Податковий залік
Здійснюється залік
сплачених за кордо-

ном податків
в рахунок внутрішніх

податкових
зобов'язань

3. Податкова знижка
Сплачений

за кордоном податок
вираховується
із суми доходів,
що підлягають
оподаткуванню

Способи усунення міжнародного подвійного оподатковування

Система податкових знижок
(tax deductions)

Система податкових кредитів
або заліків (tax credits)

припускає, що сума податку,
сплачена в іноземній юрисдикції
за принципом територіальності
утворення доходів іноземної
фізичної / юридичної особи

вираховується при підрахунку
оподатковуваного прибутку

компанії (доходу фізичної особи)
у юрисдикції його резидентства

надає право вираховувати суму
податків, сплачених за кордоном,
із суми податкових зобов'язань
фізичної / юридичної особи в
юрисдикції її резидентства
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Рис. 8.6. Системи оподаткування доходів, що застосовуються
в світовій практиці  [123]

Системи оподаткування доходу з позиції подвійного оподаткування
доходу на рівні компанії та акціонерів

Система
зменшення
оподатку-
вання при-
бутку на
рівні ком-
панії

Класична сис-
тема (доходи
компанії та

акціонерів опо-
датковуються в
повному обсязі)

Система змен-
шення оподат-
кування при-
бутку на рівні
акціонерів

Часткове
звільнення
від оподат-
кування
прибутку,
що розпо-
діляється

На
основі
різних
ставок

Система пов-
ного звільнен-
ня від оподат-
кування при-
бутку, що роз-
поділяється

Податко-
вий кре-
дит або
система
заліку

Часткове
звільнення
від оподат-
кування

дивідендів

на рівні
компаній –
Греція, Нор-
вегія та ін.;
на рівні

акціонерів –
Італія,
Канада,

Данія та ін.

Іспанія,
Ісландія,
Фінляндія
та ін.

Германія, Австрія,
Японія, Португалія та ін.

США,
Бельгія,

Нідерланди,
Швейцарія

та ін.

Франція,
Велико-
британія,
Ірландія
та ін.

Кана-
да,
Данія
та ін.

Країни
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Рис. 8.7. Механізм усунення подвійного оподаткування, встановлений
Законом України «Про систему оподаткування» [17]

Механізм усунення подвійного оподаткування

Сума доходу або
прибутку, одержана
юридичними особами,

їх філіями, відді-
леннями за кор-
доном, а також
доходи, одержані
за межами України
фізичними особами
з постійним місцем

проживання в Україні,
включаються відпо-
відно до загальної
суми доходу (при-
бутку), що підлягає
оподаткуванню в

Україні та до складу
сукупного доходу,

що підлягає
оподаткуванню

в Україні

Суми податку на доход (прибуток); податку з доходів
фізичних осіб (особами з постійним місцем

проживання в Україні); податку на нерухоме майно
(нерухомість) за об'єкти, що знаходяться за межами
України (та належать фізичним особами, які постійно
проживають в Україні), сплачені за кордоном від-

повідно до законодавства іноземних держав, зарахо-
вуються під час сплати відповідних податків в Україні

розмір зарахову-
ваних сум не може
перевищувати суми
відповідних подат-
ків з цих об'єктів

оподаткування, що
підлягають сплаті
цими особами

в Україні

зарахування сплачених
за межами України сум
податків провадиться за
умови письмового під-
твердження податкового

органу відповідної іноземної
держави щодо факту сплати

податку та наявності
міжнародних договорів про

уникнення подвійного
оподаткування
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Таблиця 8.1
Перелік офшорних зон

Назва країни
Період дії

01.03.00 –
13.03.02 р.

14.03.01 –
13.02.02 р.

14.02.02 –
28.03.02 р.

29.03.02 –
31.03.03 р.

з 01.04.03 р.

1 2 3 4 5 6

Африка
Ліберія + + + + +

Маврикій + + – – –

Сейшельські
Острови

+ + + + +

Близький Схід
Бахрейн + + + + +

Дамаск (Сирія) + – – – –

Британські залежні території
Гібралтар + – + + +

Олдерні + + + + +

Острів Гернсі + + + + +

Острів Джерсі + + + + +

Острів Мен + + + + +

Європа
Андорра + + + + +

Ірландія + – – – –

Kампіоне + + – – –

Kіпр + + – + –

Ліхтенштейн + – – – –

Мадейра + + – – –

Мальта + + – – –

Монако + + + + +

Чорногорія + – – – –

Kарибський регіон
Ангілья + + + + +

Антігуа і Барбуда + + + + +

Аруба + + + + +
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 8.1

1 2 3 4 5 6

Багамські Острови + + + + +

Барбадос + + + + +

Бермудські
Острови

+ + – – +

Британські Вір�
гинські Острови

+ + + + +

Віргинські
Острови (США)

+ + + + +

Гренада + + + + +

Монтсеррат – – + + +

Нідерландські
Антильські
Острови

+ + + + +

Острови Гюркс
і Kайкорс

+ – – – –

Kайманові Острови + + + + +

Сент�Вінсент
і Гренадіни

– – + + +

Сент�Kітс і Невіс – + + + +

Сент�Люсія – – + + +

Співдружність
Домініки

– – + + +

Теркс і Kайкос + + + + +

Пуерто�Ріко – – – – +

Північна, Центральна і Південна Америка
Беліз + + + + +

Домініканська
Республіка

– + – – –

Kоста�Ріка + + – – –

Панама + + + + +

Тихоокеанський регіон
Вануату + + + + +

KНР�Гонконг
(Сянган)

+ + – – –
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1 2 3 4 5 6

Лабуан + + – – –

Макао (Аомінь) – + – – –

Маршальські
Острови

+ + + + +

Науру + + + + +

Ніуэ + + + + +

Острова Kука + + + + +

Самоа + + + + +

Сінгапур + + – – –

Південна Азія
Мальдивська
Республіка

– – + + +

Çàê³í÷åííÿ òàáë. 8.1

Таблиця 8.2
Перелік країн, з якими набрали сили  укладені Україною угоди

про запобігання подвійного оподаткування

№п/п Kраїна Дата підписання Дата вступу в силу
1 2 3 4

1 Австрія 16.10.97 р. 20.05.99 р.

2 Азербайджан 30.07.99 р. 03.07.2000 р.

3 Бельгія 20.05 96 р. 25.02.99 р.

4 Білорусь 24.12.93 р. 30.01.95 р.

5 Болгарія 20.11.95 р. 03.10.97 р.

6 Великобританія 10.02.93 р. 11.08.93 р.

7 Вірменія 14.05.96 р. 19.11.96 р.

8 В'єтнам 08.04.96 р. 19.11.96 р.

9 Греція 06.11.2000 р. 26.09.2003 р.

10 Грузія 14.02.97 р. 01.04.99 р.

11 Данія 05.03.96 р. 21.08.96 р.

12 Естонія 10.05.96 р. 24.12.96 р.

13 Єгипет 29.03.97 р. 27.02.2002 р.

14 Індія 07.04.99 р. 31.10.2001 р.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 8.2

1 2 3 4

15 Індонезія 11.04.96 р. 09.11.98 р.

16 Іран 22.05.96 р. 21.07.2001 р.

17 Італія 26.02.97 р. 25.02.2003 р.

18 Kазахстан 09.07.96 р. 14.04.97 р.

19 Kанада 04 03.96 р. 22.08.96 р.

20 KНР 04.12.95 р 18.10.96 р.

21 Kиргизстан 16.10.97 р. 01.05.97 р.

22 Kорея 29.09.99 р. 19.03 2002 р.

23 Латвія 21.11.95 р. 21.11.96 р.

24 Литва 23.09.96 р. 25.12.97 р.

25 Ліван 22.04.2002 р. 06.09.2003 р.

26 Македонія 02.03.98 р. 23.11.98 р.

27 Молдова 29.08.95 р. 27.05.96 р.

28 Нідерланди 24.10.95 р. 02.11.96 р.

29 Норвегія 07.03 96 р. 18.09.96 р.

30 Норвегія 07.03 96 р. 18.09.96 р.

31 Португалія 09.02.2000 р. 11.03.2002 р.

32 Росія 08.02.95 р. 03.08.99 р.

33 Румунія 29.03.96 р. 17.11.97 р.

34 Сербія і Чорногорія н. в. 29.11.2001 р.

35 Словаччина 23.01.96 р. 22.11.96 р.

36 США 04.03.94 р. 05.06.2000 р.

37 Таджикистан 07.09.2002 р. 01.06.2003 р.

38 Туреччина 27.11.96 р. 29.04.98 р.

39 Туркменістан 29.01.98 р. 21.10.99 р.

40 Угорщина 19.05.95 р. 24.06.96 р.

41 Узбекистан 10.11.94 р. 25.07.95 р.

42 Фінляндія 14.10.94 р. 14.02.98 р.

43 Франція 30.01.97 р. 01.11.99 р.

44 ФРН 03.07.95 р. 04.10.96 р.

45 Хорватія 10.09.96 р. 01.06.99 р.

46 Чехія 30.06.97 р. 20.04.99 р.
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 8.2

Ïðèì³òêà: í. â.– íåìàº â³äîìîñòåé.

1 2 3 4

47 Швейцарія 30.10.2000 р. 26.02.2002 р.

48 Швеція 15.08.95 р. 04.06.96 р.

49 Сирійська Арабська Республіка 05.06.2003 р. 04.05.2004 р.

50 Алжир 14.12.2002 р. 01.07.2004 р.

51 Бразилія 16.01.2002 р.

52 Ізраїль 26.11.2003 р.

53 Kоролівство Таїланд 10.03.2004 р.

54 Kувейт 20.01.2003 р.

55 Люксембург 06.09.97 р.

56 Монголія 01.07.2002 р.

57 ОАЕ 22.01.2003 р.

58 Південно�Африканська Республіка 28.08 2003 р.

59 Республіка Kуба 27.03.2003 р.

60 Словенія 23.04.2003 р.

61 Іспанія

договори СРСР, що діють до набуття
чинності новими договорами

62 Kіпр

63 Малайзія

64 Монголія

65 Японія
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9. УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Рис. 9. 1. Основні способи ухилення від сплати податків

Способи ухилення від сплати податків:

Ненадання документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою
податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних

цільових фондів (податкових декларацій, розрахунків та т. п.)

Приховування об'єктів оподаткування

Заниження об'єктів оподаткування

Заниження сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів

Приховування факту втрати підстав для отримання пільг
з оподаткування
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Рис. 9.2. Ознаки ухилення від сплати податків

Ухилення від уплати податків, зборів, інших зобов'язаних платежів –
ст. 212 Кримінального кодексу України

Об'єкт злочину Встановлений законодавством порядок
оподаткування юридичних та фізичних осіб

Об'єктивна сторона
злочину

1) Діяння у вигляді відхилення від уплати
обов'язкових платежів, які входять в систему
оподаткування.
2) Наслідок у вигляді фактичного ненадхо-
дження в бюджети та державні цільові фонди
засобів в указаних в ст. 212 КК [4] розмірах.
3) Причинний зв'язок між діянням та
наслідком.

Суб'єкт злочину

1) Службова особа підприємства, уряду,
організації незалежно від форми власності.
2) Особа, яка займається підприємницькою
діяльністю без утворення юридичної особи.
3) Будь-яка інша особа, яка зобов'язана
сплачувати податки, збори, інші зобов'язані
платежі.

Суб'єктивна сторона
злочину

Намір. Про наявність наміру можуть свідчити:
перекручування у обліковій або звітній
документації
неоприбуткування готівкових коштів,
отриманих за  продаж товарів
(виконання робіт або послуг)
ведення двійної (офіційної та
неофіційної) бухгалтерії
використання банківських рахунків,
про які не сповіщені органи державної
податкової служби
завишення фактичних витрат,
що включаються у валові витрати
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Рис. 9.4. Види і характеристика правочинів, вчинених
з метою ухилення від оподатковування

Правочини, що вчиняються при ухиленні від
сплати податків

Мнимий
(фіктивний)
правочин

Удаваний
правочин

Угода, укладена «для виду» без
намірів отримання правових

наслідків, передбачених даною
угодою

Угода, вчинена
з метою приховування іншої угоди,

що здійснюється насправді

Передоплата за договором за
товари (роботи, послуги) наприкінці
звітного періоду з наступним її

поверненням на початку наступного
податкового періоду

Перерахування коштів за договором
комісії на покупку устаткування

з наступним розірванням договору
комісії і заліком коштів у рахунок

укладеного договору купівлі-продажу
устаткування
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Рис. 9.5. Правові наслідки правочинів, вчинених з метою ухилення
від оподатковування

Правові наслідки здійснення мнимого (фіктивного) і удаваного правочинів

Мнимий (фіктивний)
правочин

Удаваний правочин

Фіктивним є
правочин, який

вчинено без наміру
створення правових

наслідків, які
обумовлювалися цим

правочином
[5, ст. 234]

Удаваним є правочин,
який вчинено сторонами
для приховання іншого
правочину, який вони
насправді вчинили

[5, ст. 235]

Фіктивний правочин визнається судом недійсним.
Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для

приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили,
відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який

сторони насправді вчинили
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Рис. 9.6. Податкові правопорушення: розходження з погляду
адміністративного і кримінального права

Кваліфікація податкових порушень, зв'язаних з ухиленням
від сплати податків

З точки зору адміністративної
відповідальності

З точки зору кримінальної
відповідальності

Ст. 9 Кодексу про
адміністративні

правопорушення [3]
Адміністративним правопору-
шенням (проступком) визнаєть-
ся протиправна, винна (умисна
або необережна) дія чи безді-
яльність, яка посягає на гро-
мадський порядок, власність,
права і свободи громадян, на
встановлений порядок управ-
ління і за яку законом перед-
бачено адміністративну
відповідальність.

Адміністративна відповідаль-
ність за правопорушення,
передбачені цим Кодексом,
настає, якщо ці порушення за
своїм характером не тягнуть
за собою відповідно до закону
кримінальної відповідальності

Ст. 11 Кримінального
 Кодексу [4]

Злочином є передбачене цим
Кодексом суспільно небезпечне
винне діяння (дія або безді-
яльність), вчинене суб'єктом
злочину.

Не є злочином дія або безді-
яльність, яка хоча формально
і містить ознаки будь-якого
діяння, передбаченого цим
Кодексом, але через малознач-
ність не становить суспільної
небезпеки, тобто не заподіяла
і не могла заподіяти істотної
шкоди фізичній чи юридичній
особі, суспільству або державі.
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Рис. 9.7. Адміністративна відповідальність за податкові порушення (1)

Адміністративна відповідальність за ухилення від сплати податків
(КоАП) [3]

Стаття 164 КоАП. Порушення порядку заняття підприємницькою
або господарською діяльністю

Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або заняття господар-
ською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом – тягне за собою
накладення штрафу від від трьох до восьми НМДГ з конфіскацією виготовленої
продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої

Стаття 164-1. Ухилення від подання декларації про доходи
Ухилення від подання декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промис-
лом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що оподаткову-
ються  прибутковим  податком, та в інших випадках, коли подання декларації передба-
чено законодавством, або несвоєчасне подання декларації, чи включення до неї заві-
домо перекручених даних – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від
шести до восьми НМДГ

Стаття 164(2) КоАП. Порушення законодавства з фінансових питань
Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків,
відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого
порядку, внесення неправдивих даних до бухгалтерської звітності, несвоєчасне або
неякісне проведен-ня інвентарізацій грошових коштів і матеріальних цінностей, пору-
шення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної
контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів
по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподар-
ності – тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти НМДГ.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за одно з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті,–
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти НМДГ

Стаття 165(1) КоАП. Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України
платників обов'язкових страхових внесків і порушення порядку вирахування

та сплати внесків на пенсійне страхування
Ухилення громадян-підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду
України як платників обов'язкових страхових внесків, приховування (заниження) служ-
бовою особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці та громадя-
нами-підприємцями і адвокатами суми доходу, з яких обчислюються внески на пенсійне
страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування
та строків перерахування внесків до Пенсійного фонду України, несвоєчасне подання
або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про
нарахування і сплату внесків на пенсійне страхування – тягнуть за собою накладення
штрафу від восьми до п'ятнадцяти НМДГ.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті,–
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти НМДГ
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Рис. 9.7.  Адміністративна відповідальність за податкові порушення (2)

Адміністративна відповідальність за ухилення від сплати податків
(КоАП) [3]

Стаття 165(3) КоАП. Порушення терміну реєстрації як платника страхових внесків
до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на ви-падок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними
особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків  –  тягнуть
за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти НМДГ.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті,–  тягнуть
за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти НМДГ

Стаття 165(4) КоАП. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

за-хворювання, що призвели до втрати працездатності

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними
особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових
внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, несвоєчасна сплата страхових внесків або несвоє-
часне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалі-
зованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні
випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про
зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію  –  тягнуть
за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти НМДГ.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті,– тягнуть
за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти НМДГ.

Стаття 165(5) КоАП. Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків
до Фонду соціального страхування через тимчасову втрату працездатності,

несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку
використання страхових коштів

Ухилення посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними осо-
бами, які використовують найману працю, від реєстрації як платника страхових внесків
до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна
або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання цих
коштів – тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти НМДГ.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті,– тягнуть
за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти НМДГ
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Рис. 9.8. Адміністративна відповідальність за податкові порушення

Адміністративна відповідальність за ухилення від сплати
податків (п. 11. ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу

в Україні» [6]

адміністративні штрафи накладаються:

на керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних  у від-
сутності податкового обліку або веденні його з порушенням установленого
порядку, ненаданні або несвоєчасному наданні аудиторських висновків, передбачених
законом, а також платіжних доручень на перерахування належних до сплати
податків, зборів (обов'язкових  платежів),– від п'яти до десяти НМДГ, а за ті ж
дії, вчинені особою, на яку протягом року було накладено адміністративне стягнення за
відповідне правопорушення,– від десяти до п'ятнадцяти НМДГ

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб'єктів
підприємницької діяльності, які виплачували прибутки, винних у нестягнені, непере-
рахуванні до бюджету сум податку на прибутки фізичних осіб, перерахуванні
податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке
перерахування дозволено законодавством), у викривленні даних, у неповідомленні або
несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою
формою відомостей про прибутки громадян,– у розмірі трьох НМДГ, а за ті ж дії,
вчинені особою,  на яку протягом року було накладено адміністративне стягнення за
відповідне правопорушення,– у розмірі п'яти НМДГ

на громадян, винних у ненаданні або несвоєчасному наданні декларацій про
прибутки або у включенні до декларації викривлених даних, у відсутності обліку або
неналежному веденні обліку прибутків і витрат, для яких встановлена обов'язкова
форма обліку,– від одного до п'яти НМДГ

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено
законодавством,– від трьох до восьми НМДГ

на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з
порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях,–
від одного до десяти неоподатковуваних податком мінімумів прибутків грома-
дян, а за ті ж дії, вчинені громадянином, на яку протягом року було накладено адміністра-
тивне стягнення за одне з зазначених правопорушень,– від десяти до двадцяти НМДГ
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Рис. 9.9. Кримінальна відповідальність за податкові порушення (1)

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків [4]

Стаття 212 КК. Ухилення від сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що
входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку,
вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від
форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без
створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх
сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів
чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах,–  карається штрафом
від трьохсот до п'ятисот НМДГ або позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових
фондів коштів у великих розмірах,– караються штрафом від п'ятисот до двох
тисяч НМДГ або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням
волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені осо-
бою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язко-
вих платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюд-
жетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах,– кара-
ються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років з конфіскацією майна.

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, що в тисячу й більше разів перевищують
установлений законодавством НМДГ;
під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, що в три тисячі й більше разів перевищують
установлений законодавством НМДГ;
під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та
інших обов'язкових платежів, що в п'ять тисяч й більше разів перевищують
установлений законодавством НДМГ.
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Рис. 9.9. Кримінальна відповідальність за податкові порушення (2)

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків [4]

Стаття 205 КК. Фіктивне підприємництво

1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприєм-
ницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або
здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона,– карається штрафом від
трьохсот до п'ятисот НМДГабо обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну
шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або
громадянам,– караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою,
якщо вона у двісті і більше разів перевищує НМДГ, а матеріальна шкода, яка
заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона
у тисячу і більше разів перевищує НМДГ

Стаття 218 КК. Фіктивне банкрутство

Завідомо неправдива офіційна заява громадянина – засновника або власника
суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господар-
ської діяльності, а так само громадянина – суб'єкта підприємницької діяльності
про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань
перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам
або державі,– караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч НМДГ
або обмеженням волі на строк до трьох років.

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів
перевищує НМДГ.
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Рис. 9.9. Кримінальна відповідальність за податкові порушення (3)

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків [4]

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

1. Надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта
господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської
діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам
влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, бан-
кам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кре-
дитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності –
карається штрафом від п'ятисот до тисячі НМДГ або обмеженням волі на строк
до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної
шкоди,–  караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбав-
ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.

Стаття 358 КК. Підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут,
використання підроблених документів

1. Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчу-
ється підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем,
приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи
посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків,
з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут
такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків
підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само
інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут –
караються штрафом до сімдесяти НМДГ або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або
за попередньою змовою групою осіб,– караються обмеженням волі на строк до
п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Використання завідомо підробленого документа – карається штрафом до
п'ятдесяти НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі
на строк до двох років.
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Рис. 9.10. Умови звільнення від кримінальної відповідності за умисне
ухилення від сплати податків

відшкодувала збиток, нанесений державі їх
несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)

Умови спеціального звільнення від кримінальної відповідності за умисне
ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

ч. 4 ст. 212 [4]

Особа зробила
це діяння
вперше

До залучення до кримінальної відповідальності (тобто
винесення слідчим постанови про залучення особи

як обвинувачуваного та пред'явлення йому
обвинувачення) особа:

сплатила податки, збори
(обов'язкові платежі)
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10. ПЕРЕКЛАДЕННЯ ПОДАТКІВ

Рис. 10.1. Принципова схема механізму перекладення податків

Рис. 10.2. Класифікація видів перекладення податків

Суб'єкт оподаткування,
визначений законодавством

(адресат податку)

Механізм
ціноутво-
рення

Фактичний платник
(носій податку)

Бюджет чи державний
цільовий фонд

Сума
податку

Компенсація сплачуваної суми
податку

Види перекладення податків

У залежності від ролі
держави

У залежності від
кількості актів
перекладення

За ініціативою
платника

Просте

Складне

У залежності від
фактичного носія

податку

На наступного
платника

(споживача)

На попереднього
платника

(постачальника)

Передбачене
законодавством
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Рис. 10.3. Основні фактори, які визначають можливий рівень
перекладення податків

Рис. 10.4. Варіанти перекладення податку у залежності
від фактичного носія податку

Фактори, які впливають на рівень
перекладення податків

Структура податкової системи
(співвідношення прямих
та непрямих податків)

Ступень монополізації ринків
товарів та послуг

Характер змін витрат
виробництва

Специфіка сфер діяльності,
галузей та регіонів

Положення різних груп населення

Загальна економічна, соціальна
та політична обстановка у державі

Платник податку

Зменшення ціни придбання на
суму перекладеного податку

Збільшення ціни продажу на суму
перекладеного податку

Постачальник Покупець

Перекладення податку на
попереднього платника

Перекладення податку на
наступного платника
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Рис. 10.5. Просте перекладення акцизного збору

Рис. 10.6. Складне перекладення земельного податку при
здійсненні орендних операцій

Виробник підакцизних
товарів

Кінцевий
покупець

Бюджет

Акцизний
збір

Ціна товару, що включає
в себе акцизний збір

Товар

Орендодавець
будинку

(приміщення)

Покупець товарів, робіт, послуг
орендатораБюджет

Орендодавець, що використовує
будинок (приміщення) для виробництва

товарів (робіт, послуг)

Плата за
землю

Надання об'єкту
в оренду

Орендна плата, що включає
в себе компенсацію суми

земельного податку

Продаж товару (надання
послуг, виконання робіт)
з включенням в їх собівар-
тість суми орендної плати

Оплата вартості
товарів (робіт, по-
слуг), що включає в
себе всі витрати
виробника та його

прибуток
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ÃÑ Ãàðìîí³çîâàíà ñèñòåìà îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â
Äåðæï³ä- Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü
ïðèºì- ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà
íèöòâà
ÄÊÐÑ Äåðæàâíà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíà ñëóæáà
ÄÏ² äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ
ÄÏÀ äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ÄÏÀÓ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óêðà¿íè
ÄÏÑ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà
ÇÏ ïîäàòêîâà çàñòàâà
²Ñ² ²íñòèòóò ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ
ÊÌÓ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ÊÎÐÎ êíèãà îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é
ÊÑ êîìï’þòåðíà ñèñòåìà
ÌÇÏ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà
ÍÌÄÃ íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí
ÏÂ ïîäàòêîâà âèìîãà
ÏÇ ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ
ÏÊ ïîäàòêîâèé êðåäèò
ÏÏ ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ
ÏÑÏ Ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà
ÏÔ Óêðà¿íè Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè
ÐÐÎ ðåºñòðàòîð ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é
ÑÏÄ ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÒÊÊ òîâàðíî-êàñîâà êíèãà
ÓÊÒ ÇÅÄ Óêðà¿íñüêà êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â

çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
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ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК»
ПРОПОНУЄ

Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / І. О. Піддубний, І. Е. Астахова, 
Л. М. Бондаренко, Н. М. Лисиця, А. І. Піддубна, Т. О. Резнікова, С. І. Стахорська / За
редакцією проф. І. О. Піддубного.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004.– 252 с. Укр. мова

Міжнародний менеджмент – відносно нова галузь наукових знань для вітчизняних
фахівців. Але проблема в її опануванні сьогодні із суто наукової перетворилася у
гостро практичну. В умовах, коли Інтернет і веб�технології все більш перетворюють
увесь світ у «глобальний кіберпростір», будь�яке підприємство сильно ризикує бути
знищеним не тільки ближніми конкурентами, а й тими, які знаходяться далеко за
межами України.

Висвітлити, з урахуванням традицій вітчизняної науково�педагогічної школи,
потреб і специфіки української економіки, теоретико�методологічні засади та методико�
практичний інструментарій управління міжнародним бізнесом – головна ціль авторів
посібника «Міжнародний менеджмент».

За змістом посібник охоплює усі елементи організації навчального процесу з
дисципліни «Міжнародний менеджмент», яка є складовою навчальних планів підготовки
фахівців з економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України.

В основу посібника покладено курс лекцій з міжнародного менеджменту, який
пройшов апробацію протягом кількох років викладання у Харківському державному
економічному університеті.
Рекомендується для магістрів (студентів) і слухачів вищих навчальних закладів
економічної освіти, підприємців, менеджерів та вищого управлінського персоналу
підприємств, науковців й усіх тих, хто цікавиться проблемами управління сучасним
міжнародним бізнесом.

Колодізєв О. М., Чмутова І. М., Губарева І. О. Фінансовий менеджмент у банках:
концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері:
Навчальний посібник.— Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004.– 376 с.

Посилення конкуренції в банківському секторі вимагає фундаментальних і гли�
боких знань в області менеджменту взагалі і фінансового менеджменту, зокрема, отже
і відповідної підготовки фахівців з банківської справи. В навчальному посібнику
запропоновані лекції, плани семінарських занять, питання для дискусій, навчальні
завдання. Вивчення дисципліни передбачає самостійну роботу студентів, тому в
навчальному посібнику наведено питання для самостійного опрацювання, теми рефе�
ратів та задачі для самостійного розв’язання.
Дисципліна «Фінансовий менеджмент у банках» є базовою для підготовки спеціа�
лістів та магістрів економічних спеціальностей. Вивчення даного курсу має великий
теоретичний та практичний інтерес і може бути корисним з точки зору подолання
суб’єктивних факторів, перешкоджаючих розвитку банківського сектору України.
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