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ВСТУП 

 

Сьогодні податки є економічною базою функціонування держави і важливою формою 

регулювання ринкових відносин. Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої 

податкової політики, яка дала б змогу оптимально пов’язати інтереси держави з інтересами 

рядових платників податків. 

Фінансовий стан підприємств усіх форм власності, особливо пріоритетних напрямів 

виробництва, значно залежить від формування податкової системи. Податки є однією із 

найважливіших фінансових категорій. Вони становлять основне джерело формування фінансових 

ресурсів, акумульованих у державному бюджеті. 

З переходом до ринкових методів ведення економіки змінюються підходи і принципи щодо 

справляння податків і податкових платежів. Важливе значення при цьому повинно надаватися 

підготовці фахівців з оподаткування та податкового регулювання, що мають глибокі теоретичні 

знання та практичні навички. 

Конспект лекцій «Податкова система» підготовлено відповідно до програми з навчальної 

дисципліни «Податкова система», яку включено до навчального плану підготовки фахівців з 

напряму «Фінанси і кредит». 

Мета запропонованого конспекту лекцій – подати у доступній формі та допомогти 

студентам засвоїти основи оподаткування, зрозуміти сутність та призначення податків і 

обов’язкових платежів, які складають податкову систему нашої держави; роль і обов’язки 

Державної податкової служби України в організації їх справляння.  

Основним завданням даної дисципліни є формування знань з основ побудови податкової 

системи і проведення податкової політики; засвоєння сутності і видів податків, механізму 

оподаткування, а також формування навичок податкової роботи. 

Предметом навчальної дисципліни в теоретичному аспекті є відношення розподілу і 

перерозподілу податковим методом вартості створеного в суспільстві ВВП, а в практичному – 

порядок обчислення і сплати податків, ведення податкового обліку і контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ 
 

1. Суть податків, їх ознаки як економічної категорії. 

2. Функції податків. 

3. Елементи системи оподаткування. 

4. Класифікація податків, її ознаки. 
 

1. Суть податків, їх ознаки як економічної категорії. 
Податки як основний атрибут держави функціонують ще з часів зародження 

рабовласницького ладу. Виникали держави і з їх виникненням з’явилися податки. Поява податків 

зумовлена виникненням держави і виконанням нею суспільно необхідних функцій. Отже, податки є 

найдавнішою і найважливішою формою фінансових відносин між державою і членами 

суспільства. 

За економічним змістом податки – це фінансові відносини між державою і платниками 

податків (юридичними і фізичними особами) з метою створення загальнодержавного 

централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою покладених на неї 

функцій. 

Головною ознакою нині діючої податкової системи України є те, що в ній платежі 

підприємств і організацій (юридичних осіб) переважають над надходженнями від населення 



(фізичних осіб), що обумовлює значну роль, яку відіграють підприємства як платники податків у 

формуванні централізованого фонду грошових коштів. 

Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформований як за рахунок 

податків, так і за рахунок інших надходжень (плата, відрахування, власні доходи держави і 

неподаткові доходи). Всі ці надходження відрізняються один від одного за допомогою ознак, що 

характеризують ту чи іншу фінансову категорію. 

Податок як фінансову й економічну категорію характеризують такі ознаки: примусовий 

характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання, законодавча регламентація, 

однаковий підхід до всіх платників, зміна форми власності. 

Отже, податки – це не тільки економічні відносини між державою і платниками податків, а й 

один із найважливіших чинників непрямого регулювання економічних процесів, завдяки якому 

держава здійснює вилучення на користь суспільства певної частини ВНП у вигляді обов’язкового 

внеску для фінансування державних видатків. 

 
2. Функції податків.  
Сутність податків як економічної категорії проявляється в їх функціях. Основними 

функціями, які виконують податки є: 

- фіскальна – пов’язана з формуванням джерела державних доходів 

- фіскальна – пов’язана з формуванням джерела державних доходів; 

- розподільча – полягає в перерозподілі доходів платників податків у відповідності з 

прийнятими в суспільстві критеріями доцільності і соціальної справедливості; 

- регулююча – суть полягає у впливі податків на різні сторони діяльності їх платників. 

Таким чином, через фіскальну функцію системи оподаткування задовольняються 

загальнонаціональні необхідні потреби, а за допомогою регулюючої – формуються протидії 

надлишковому фіскальному тиску, тобто створюються спеціальні механізми, які забезпечують баланс 

економічних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб. 

 
3. Елементи системи оподаткування.  
Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи: 
1. платник податку;  

2. об’єкт оподаткування; 

3. база оподаткування; 

4. ставка податку; 

5. порядок обчислення податку; 

6. податковий період; 

7. строк та порядок сплати податку; 

8. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

Платник (суб’єкт) податку - юридична або фізична особа, на яку згідно законодавства 

покладено обов’язок сплачувати податки і збори. 

Об’єкт оподаткування - майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації 

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

податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника 

податкового обов’язку. 

Ставка податку - розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази 

оподаткування. 

Гранична ставка податку - максимальний або мінімальний розмір ставки за певним 

податком. 

Абсолютна (специфічна) ставка податку - ставка податку, згідно з якою розмір податкових 

нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази 

оподаткування. 

Відносна (адвалорна) ставка податку - ставка податку, згідно з якою розмір податкових 

нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного 

виміру бази оподаткування. 

База оподаткування - фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта 

оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення 

розміру податкового зобов’язання. 



Одиниця оподаткування - конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази 

оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку. 

Джерело сплати податку - дохід платника, з якого сплачується податок. 

Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов’язаний 

здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до 

бюджету суми податків та зборів. 

Строк сплати податку - період, що розпочинається з моменту виникнення податкового 

обов’язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем 

строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному 

податковим законодавством. 
 

4. Класифікація податків, її ознаки.  
Податки класифікують за кількома ознаками.  

За економічним змістом об’єкта оподаткування: податки на доходи, податки на 

споживання, податки на майно.  

Залежно від рівня державної структури, яка встановлює податки: загальнодержавні і 

місцеві.  

За формою оподаткування: прямі і непрямі.  

За способом стягнення: розкладні і окладні.  

Залежно від порядку використання: загальні і спеціальні. 

Залежно від платників податків: податки з юридичних осіб, податки з фізичних осіб, 

податки змішаного складу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
 

1. Поняття податкової системи і вимоги до неї. 

2. Принципи побудови податкової системи. 

3. Склад і структура податкової системи України. 
 

1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.  
Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до 

бюджету і державних цільових фондів, а також форми і методи побудови самих податків.  

Податкова система характеризується:  

- порядком встановлення і введенням в дію податків і зборів;  

- класифікацією податків;  

- правами та обов’язками платників податків;  

- порядком розподілу податків між бюджетами різних рівнів; 

- відповідальністю учасників податкових відносин. 

Побудова податкової системи повинна відповідати таким вимогам:  

1) системність – полягає в тому, що податки повинні бути взаємопов’язані між собою й 

органічно доповнювати один одного;  

2) встановлення визначальної бази податкової системи – визначальною базою побудови 

податкової системи є обсяг коштів, якого потребує держава для виконання покладених на неї 

функцій;   

3) формування правової основи – правову основу системи становлять відносини власності, 

адже форма власності відбивається на формуванні доходів відповідних юридичних і фізичних 

осіб, а особливості формування доходів повинні враховуватись при встановленні об’єкта 

оподаткування;   

4) формування вихідних принципів.  
 

2. Принципи побудови податкової системи. 
Класичні принципи побудови податкової системи були сформульовані їх 

основоположником, шотландським економістом і філософом А. Смітом. Вони викладені у 
чотирьох основних правилах: 

- справедливості, яке стверджує загальність оподаткування і рівномірність його розподілу 
відповідно до доходів; 

- визначеності, коли час оплати податку, спосіб і сума платежу повинні бути з точністю і 
заздалегідь відомі платнику і не залежати від суб'єктивних факторів; 

- зручності, тобто кожен податок повинен стягуватись у такий час і такий спосіб, які 
найбільш зручні для платника; 

- економії (раціональності), коли будь-який податок повинен стягуватися таким чином, щоб 
із доходів платника вилучалось якомога менше понад те, що надходить до державної скарбниці. 

Основу побудови сучасних податкових систем, поряд із принципами А. Сміта, визначають 
також принципи, розроблені німецьким економістом А. Вагнером, який систематизував їх в 
чотири окремі групи:  

1-ша група – фінансові принципи, серед яких достатність та еластичність (рухомість) 
обкладення.  

2-га група – народногосподарські принципи – належний вибір джерела обкладення, 
правильна комбінація різних податків у таку систему, яка б зважала на наслідки і  умови їх 
перекладення.  

3-тя група – етичні принципи, принципи справедливості – загальність оподаткування та 
рівномірність.  

4-та група – принципи податкового управління (сукупність адміністративно-технічних 
правил) – визначеність обкладення, зручність сплати податку та максимальне зменшення витрат 
на стягнення. 



Сучасна податкова система України ґрунтується на принципах, що викладені в податковому 

законодавстві: 

1. Загальність оподаткування  кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені 

законодавством податки та збори, платником яких вона є. 

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

дискримінації  забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, 

громадянства фізичної особи, місця походження капіталу. 

3. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення 

податкового законодавства. 

4. Презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого 

нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу. 

5. Фіскальна достатність  встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності 

досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями. 

6. Соціальна справедливість  установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків. 

7. Економічність оподаткування  установлення податків та зборів, обсяг надходжень від 

сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування. 

8. Нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не 

впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків. 

9. Стабільність  зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як 

за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 

Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного 

року. 

10. Рівномірність та зручність сплати  установлення строків сплати податків та зборів, 

виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для 

здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками. 

11. Єдиний підхід до встановлення податків та зборів  визначення на законодавчому рівні усіх 

обов’язкових елементів податку. 

 
 
3. Склад і структура податкової системи України.  
В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. 
До загальнодержавних належать податки та збори, що є обов’язковими до сплати на усій території 

України, крім випадків, передбачених законодавством. 
До загальнодержавних належать такі податки та збори: 
1. податок на прибуток підприємств; 
2. податок на доходи фізичних осіб; 
3. податок на додану вартість; 
4. акцизний податок; 
5. екологічний податок; 
6. рентна плата;  
7. мито. 
10. плата за землю; 
До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах 

граничних розмірів ставок, визначених податковим законодавством, рішеннями сільських, 
селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території 
відповідних територіальних громад. 

До місцевих податків належать: 
1. податок на майно; 
2. єдиний податок. 
До місцевих зборів належать: 
1. збір за місця для паркування транспортних засобів; 
2. туристичний збір. 



 
 

  
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 

1. Структура податкової служби України, її основні завдання. 

2. Функції органів державної податкової служби. 

3. Повноваження органів ДФС. 

4. Податкова міліція як складова частина органів ДФС. 
 

1. Структура податкової служби України, її основні завдання. 
 

Податкова служба - це сукупність державних органів, які організовують і контролюють 

надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів.  

Податкова служба України сформувалася у 1991 році. Тоді, при Міністерстві фінансів була 

створена ДПІ України, а з 1996 року на базі ДПІ та підрозділів Міністерства внутрішніх справ 

України з боротьби з кримінальним приховуванням прибу3тків від оподаткування було 

сформовано ДПА України, якій надано статус центрального органу виконавчої влади. 

До системи органів державної податкової служби належать:  

- вищий рівень - Державна фіскальна служба (ДФС) України; 

- середній рівень – Головні управління ДФС України в областях, місті Києві; 

- низовий рівень - ДПІ в районах, містах, районах у містах; 

- податкова міліція - спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями. 

Основними завданнями органів державної податкової служби є: 

- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю 

обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і 

зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством; 

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового 

законодавства; 

- прийняття у випадках, передбачених законами, нормативно-правових актів і методичних 

рекомендацій з питань оподаткування; 

- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного 

банку даних про платників податків - юридичних осіб; 

- надання податкових консультацій; 

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції 

податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 
 

2. Функції органів державної податкової служби. 
 

На вищу ланку покладають функції організації та методичного забезпечення податкової 

роботи в державі, а також контроль за діяльністю податкових органів нижчого рівня. 

Середній рівень виконує функції, передбачені для вищого рівня податкової служби за 

виключенням законодавчої та методичної роботи. 

Низовий рівень безпосередньо веде податкову роботу щодо платників, які перебувають на 

обліку в ДПІ.  
 

3. Повноваження органів ДФС. 
 

Органи державної податкової служби в межах своїх повноважень мають встановлені 

податковим законодавством права. 

Права, які надаються посадовим особам органів державної податкової служби:  

1) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності 

нарахування та своєчасності сплати податків та зборів; 

2) під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників податків (представників 

платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою 

особою та скріплені печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового 

законодавства; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків  фізичних осіб, а 



також у посадових осіб та інших працівників платників податків  юридичних осіб документи, що 

посвідчують особу; 

3) одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку 

України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки та/або копії документів про 

наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду  інформацію про обсяг та обіг коштів 

на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

4) проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, 

встановленому законодавством; 

5) вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення 

інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття 

залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; 

6) для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від 

платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, інформацію, 

довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та 

скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки 

платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, а також 

фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених законодавством; 

7) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних 

документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені 

печаткою), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та отримувати їх у 

платників податків; 

8) під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первинні документи, які 

використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, 

статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; 

9) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків 

щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів 

розрахункових операцій; 

10) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника 

податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів державної податкової 

служби зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, 

що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється; 

11) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та 

іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами 

оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими 

об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; 

12) у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, 

контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків 

письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів; 

13) вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які 

перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів 

державної податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати 

виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби; 

14) користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать платникам податків, з 

їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників; 

15) залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів; 

16) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги), за наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 

відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які 

видали ці документи, торгових патентів; 

17) одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових 

накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб  платників 

податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ  про суми 

доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов’язкових 



платежів), від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, а також 

видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 

відповідно до закону,  про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб’єктам 

господарської діяльності, від органів внутрішніх справ  про громадян, які прибули на 

проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від відділів державної 

реєстрації актів цивільного стану  про фізичних осіб, які померли; 

18) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну 

територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію про 

експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з 

Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики  дані, необхідні для 

використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності. 

 

4. Податкова міліція як складова частина органів ДФС. 

 

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими 

правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, 

кримінально-процесуальну та охоронну функції. 

Завдання податкової міліції:  

1) запобігати злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття та 

розслідування;  

2) розшукувати платників, які ухиляються від сплати податків;  

3) запобігати корупції в органах державної податкової служби та виявляти її факти;  

4) забезпечувати безпеку діяльності працівників органів державної податкової служби, 

захист їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків. 

Функції податкової міліції:  

1) контрольна;  

2) оперативно-розшукова;  

3) кримінально-процесуальна;  

4) охоронна. 

Повноваження податкової міліції:  

1) 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; 

2) 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; 

3) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері 

оподаткування, вживає заходів до їх усунення; 

4) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також 

захист працівників від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків;  

5) запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з 

корупцією, працівників органів державної податкової служби;  

6) складає протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, відповідно до закону;  

7) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, 

прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з 

оподаткуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ТЕМА 4. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ І НАДХОДЖЕННЯ  

ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ 
 

1. Організація податкової роботи, її основні елементи. 

2. Облік юридичних осіб – платників податків. 

3. Облік фізичних осіб – платників податків. 

4. Облік нарахування і надходження податків до бюджету. 
 

1. Організація податкової роботи, її основні елементи. 
 

Податкова робота – це діяльність держави та її органів, а також платників в процесі 

правового регламентування, нарахування, сплати та зарахування податків і податкових платежів, а 

також контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету. 

Суб’єктами податкової роботи в Україні виступають: 

- Верховна Рада України – приймає закони загальної та спеціальної дії в сфері 

оподаткування; 

- органи виконавчої влади – забезпечують дію механізмів справляння податків і податкових 

платежів; 

- органи податкової служби – здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, 

розробляють нормативно-правову базу дії законів про оподаткування, здійснюють облік платників і 

податкових надходжень, здійснюють нарахування та стягнення окремих податків, проводять 

роз’яснення податкового законодавства, притягують до відповідальності його порушників; 

- платники податків – нараховують і сплачують податки та податкові платежі, подають 

податкову звітність, несуть відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Податкова робота включає в себе такі основні елементи: 

- встановлення правової бази (законодавчої бази та інструктивно-методичного 

забезпечення); 

- нарахування та обчислення податків і податкових платежів, їх облік; 

- визначення способів утримання та стягнення податків (з джерела сплати, за платіжним 

повідомленням, за податковою декларацією); 

- розрахунки з бюджетом – визначення форм (авансові платежі, платежі за фактом) і способів 

(готівкові, безготівкові). 
 

2. Облік юридичних осіб – платників податків. 
 

Облік платників податків є однією з основних функцій податкової служби, яка створює 

передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю 

перерахування податків і зборів до бюджету. 

Облік платників податків в органах ДПС здійснюється працівниками відповідних 

підрозділів, які повинні забезпечити виконання таких робіт: 

- прийом документів від платників податків, зборів (обов’язкових платежів); 

- взяття їх на облік; 

- формування облікової справи платника податків (реєстраційної частини); 

- ведення банку даних та реєстрів платників; 

- ведення журналів обліку платників податків - юридичних та фізичних осіб, що є 

суб’єктами підприємницької діяльності; 

- видачу документів, що підтверджують перебування платника на податковому обліку; 

- підтримку облікових даних в активному стані; 

- звірку з органами державної реєстрації та виявлення платників, що ухиляються від сплати 

податків.  

Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) формується з переліку 

документів, які подаються платником податків до органів ДФС при взятті його на податковий 

облік. 



Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які 

подаються платником податків або надходять стосовно нього від органів державної реєстрації, 

статистики, міністерств, центральних органів виконавчої влади, від установ банків до органів ДПС в 

період діяльності платника податків або під час його ліквідації. 

Інформація про платників податків формується і зберігається у спеціальних автоматизованих 

реєстрах: Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків. 
 

3. Облік фізичних осіб – платників податків. 
 

Окремо в податкових органах ведеться облік платників податків - фізичних осіб.  
Центральний орган державної податкової служби формує та веде Державний реєстр 

фізичних осіб  платників податків (далі – ДРФО). 
До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є: 
- громадянами України; 
- іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; 
- іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в 

Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є 
засновниками юридичних осіб, створених на території України. 

Облік фізичних осіб  платників податків, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому реєстрі 
Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без 
використання реєстраційного номера облікової картки. 

До облікової картки фізичної особи  платника податків та повідомлення (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків) вноситься така інформація: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 
- дата народження; 
- місце народження (країна, область, район, населений пункт); 

- місце проживання, а для іноземних громадян  також громадянство; 
- серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що 

посвідчує особу), ким і коли виданий. 
До інформаційної бази ДРФО включаються такі дані про фізичних осіб: 
- джерела отримання доходів; 
- об’єкти оподаткування; 
- сума нарахованих та/або отриманих доходів; 
- сума нарахованих та/або сплачених податків; 
- інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків. 
До ДРФО вносяться відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних 

осіб  підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Такі відомості включають: 
- дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, 

реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші 
реєстраційні дані; 

- інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, 
заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік; 

- місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв’язку з 

фізичною особою  підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність; 
- види діяльності; 
- громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, 

 для іноземців; 
- системи оподаткування із зазначенням періодів її дії. 
Фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для 

якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного 
реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати 

відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи  платника 
податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що 
посвідчує особу. 

Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що 
подається для реєстрації у Державному реєстрі. 



Фізичні особи  платники податків зобов’язані подавати органам державної податкової служби 
відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом 
подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом державної 
податкової служби. 

Відомості з ДРФО: 
- використовуються органами ДПС виключно для здійснення контролю за дотриманням 

податкового законодавства України; 

- є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб  
підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

 
 
 
 

4. Облік нарахування і надходження податків до бюджету. 
 

Щорічно з метою обліку нарахованих та фактично сплачених сум податків і обов’язкових 

платежів відкриваються особові рахунки платників податків на кожен вид платежу для діючих 

підприємств – з початку року, для новостворених – з моменту взяття на облік. У них зазначаються 

суми нарахованих податків, фактично сплачених, та виводиться сальдо розрахунків (переплата або 

недоїмка).  

Записи про нарахування платежів в особових рахунках проводяться на підставі таких 

документів:  

- податкових декларацій, звітів, розрахунків, платіжних повідомлень, довідок про авансові 

платежі; 

- рішень начальника чи заступника начальника податкового органу за актами перевірок; 

- рішень Державного комітету по контролю за цінами; 

- постанов Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації та інших 

контролюючих органів, якщо це передбачено відповідними законодавчими актами. 

Записи про суми фактичних надходжень до бюджету проводяться на підставі таких 

документів:  

- виписок з особових рахунків банків з додатками копій платіжних доручень на 

перерахування коштів з рахунку платника на рахунок бюджету; 

- копій платіжних доручень відділень банку та повідомлень до них у разі приймання 

платежів готівкою; 

- талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв’язку). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМА 5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

1. Суть і призначення ПДВ, його основні елементи. 

2. Ставки податку на додану вартість. 

3. Пільги щодо оподаткування ПДВ. 

4. Порядок обчислення і сплати ПДВ. 

 

1. Суть і призначення ПДВ, його основні елементи. 
Історично ПДВ з’явився у Франції у 1954 році. Пізніше поширився на інші країни світу. Не 

застосовують ПДВ США, Швейцарія, Канада. 

Суть ПДВ полягає у сплаті податку продавцем (виробником, постачальником) товарів, 

робіт, послуг з новоствореної вартості і сплачується до Державного бюджету на кожному етапі 

виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

Є два методи обчислення обсягу доданої вартості:  

1) від повної вартості відрахувати вартість сировини, матеріалів та послуг виробничого 

характеру; 

2) скласти величини заробітної плати, прибутку, непрямих податків і амортизації. 

Призначенням податку на додану вартість є:  

- по-перше, поповнення доходів державного бюджету країни;  

- по-друге, використання податку з метою стимулювання економічного розвитку. 

Переваги ПДВ: 

1) відсутність подвійного оподаткування і кумулятивного ефекту; 

2) рівність умов щодо сплати як виробниками так і продавцями; 

3) ритмічне надходження коштів до бюджету держави; 

4) регулює розмір зарплати і ціни; 

5) стримує кризу перевиробництва і прискорює витіснення з ринку слабких підприємств; 

6) включає механізми взаємної перевірки платниками податкових зобов’язань; 

7) дає можливість стримувати невиправданий ріст цін. 

Недоліки ПДВ:  

1) складний механізм нарахування і сплати; 

2) складний розвиток виробництва; 

3) стримує інфляцію при застосуванні високих ставок; 

4) негативно впливає на високотехнічні і наукомісткі виробництва; 

5) можливість ухилення в умовах недосконалого бух. обліку; 

6) регресивний вплив на малозабезпечені верстви населення; 

7) потребує підготовки персоналу податкової служби. 

Податковим кодексом України від 2.12.2010р. визначено такі елементи ПДВ: платники, об’єкти 

оподаткування, база оподаткування, ставки та інше. 

Платником податку є: 

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм 

добровільним рішенням як платник ПДВ; 

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку; 

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають 

оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення 

товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України; 

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без 

утворення юридичної особи; 

5) особа  управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану 

вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в 

управління за договорами управління майном; 

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, 

майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та 

майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність 



держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від 

того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, а також незалежно від 

того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством; 

7) особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають 

внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що 

перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України.  

Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку 

Якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають 

оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, 

нарахована (сплачена) платником протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 

000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як 

платник податку в органі ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім особи, яка є 

платником єдиного податку. 

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію 

України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок 

під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку. 

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: 

- постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, у 

тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на 

товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового 

лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; 

- постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України; 

- ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту 

або реімпорту (далі  імпорт); 

- вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі  

експорт); 

- з метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів 

(супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму 

магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони; 

- з метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів 

(супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної 

митної зони, для їх подальшого вільного обігу на території України; 

- постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, 

автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. 

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх 

договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних 

податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що 

використовується виробниками  суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у 

тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді 

бальзамів та еліксирів).  

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

матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо 

покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. 

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, 

визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості 

товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з 

урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що 

включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом. 

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), 

база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за 

такими цінами (тарифами). 

До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які 

кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та 

регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і 

нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем 



товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених 

таким платником податку. 

У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу базою оподаткування є 

договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкту лізингу. 
 

2. Ставки податку на додану вартість. 
Ставки ПДВ встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: 

а) 17 відсотків; 

б) 0 відсотків. 

Ставка 17 відсотків є основною. 

Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. 

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 

- експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, 

оформленою відповідно до вимог митного законодавства; 

- постачання товарів: 

а) для заправки або забезпечення морських суден; 

б) для заправки або забезпечення повітряних суден; 

в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв 

або супутників Землі; 

г) для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого 

спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за 

кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством; 

ґ) постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на 

території України в зонах митного контролю (магазинах безмитної торгівлі (безмитних 

магазинах)), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. 

- постачання інших міжнародних послуг. 
 

3. Пільги щодо оподаткування ПДВ. 
Операції, що звільнені від оподаткування передбачені ст. 197 Податкового кодексу України.  

Так, звільняються від оподаткування операції з: 

- постачання продуктів дитячого харчування та  товарів дитячого асортименту для немовлят за 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

- постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти 

навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що 

мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках 

культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з 

проживання учнів або студентів у гуртожитках;  

- постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню 

(незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача; 

- постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на 

постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та 

дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім 

послуг, передбачених ст.197 п.1.5 ПКУ; 

- постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок 

на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб 

віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів; 

- постачання соціальних послуг (ст. 197 п.1.7 ПКУ); 

- постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім 

таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку. 

- постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового 

призначення за переліком; 

- інші операції.  
 

4. Порядок обчислення і сплати ПДВ. 
Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначається як 

різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли протягом звітного періоду, та 

сумою податкового кредиту звітного періоду. 



Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, одержана (нарахована) платником у 

звітному періоді. 

Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове 

зобов’язання звітного періоду. Він складається із сум податків, сплачених (нарахованих) 

платником податку у звітному періоді у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг, вартість яких 

відноситься до складу витрат виробництва та основних фондів чи нематеріальних активів, що 

підлягають амортизації.  

Дата виникнення податкового зобов’язання і податкового кредиту залежать від виду 

здійснюваних операцій. Розглянемо деякі з них. 

1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка 

припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як 

оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку ( дата 

оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої ( дата інкасації готівки у 

банківській установі, що обслуговує платника податку; 

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів (дата оформлення митної декларації, що 

засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного 

законодавства, а для послуг (дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг 

платником податку. 

2. Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій 

фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у 

користування орендарю (лізингоотримувачу). 

3. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за 

рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку 

або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення 

заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом. 

4. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію 

України є дата подання митної декларації для митного оформлення. 

5. Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) 

є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами). 

6. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового 

кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: 

а) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на  оплату товарів/послуг; 

б) дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною. 

7. Для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг 

нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до 

податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями. 

8. Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового 

кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта 

фінансового лізингу таким орендарем. 

9. Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів 

(контрактів), визначених довгостроковими, є дата фактичного отримання замовником результатів 

робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами). 

Платник податку зобов’язаний подати покупцеві податкову накладну, що є звітним і 

одночасно розрахунковим документом. Вона складається в двох примірниках на момент 

виникнення податкового зобов’язання продавця, тобто з моменту відвантаження товарів, або з 

моменту оплати, залежно від того, яка операція була перша. 

При ввезенні товарів на митну територію України документом, який посвідчує право на 

отримання податкового кредиту і підтверджує сплату ПДВ є митна декларація. 

Якщо податкове зобов’язання має від’ємне значення, то воно відшкодовується з Держбюджету 

протягом місяця після подання декларації за третій звітний період, а протягом трьох періодів 

дозволяється зараховувати від’ємну суму в рахунок податкових зобов’язань, або в рахунок минулої 

податкової заборгованості по ПДВ.   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ТЕМА 6. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
 

1. Суть і призначення акцизу. 

2. Елементи акцизного податку. 

3. Порядок нарахування і сплати акцизного податку. 
 

1. Суть і призначення акцизу. 
Акцизний податок – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що 

включається до ціни цих товарів і сплачується в кінцевому підсумку покупцем, а не виробником 

товарів. 

Мета акцизного податку – збільшити доходи бюджету за рахунок оподаткування 

високорентабельних товарів не першої необхідності, які споживаються здебільшого населенням з 

рівнем доходів вище середнього. 

На відміну від ПДВ:  

1) акцизним податком оподатковуються тільки товари, і не оподатковуються роботи і 

послуги;  

2) об’єктом оподаткування є повна вартість товарів;  

3) кожна група підакцизних товарів має визначену ставку;  

4) акцизний податок сплачується лише один раз (ПДВ на всіх етапах руху товарів). 

До підакцизних товарів в Україні належать: 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

- нафтопродукти, скраплений газ; 

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. 

2. Елементи акцизного податку. 
Платниками податку є: 

1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі 

з давальницької сировини. 

2. Особа  суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну 

територію України. 

3. Фізична особа  резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на 

митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного 

законодавства. 

4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари 

(продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до 

кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших 

законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації 

(продажу) в установленому законодавством порядку. 

5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні 

товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до 

закінчення строку. 

6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення 

від оподаткування, у разі порушення таких вимог. 

7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних 

товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 

євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов. 

8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не 

підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо 

цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов. 

Об’єктами оподаткування є операції з: 

- реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); 

- реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, 

промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам; 



- ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України; 

- реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), 

визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця 

строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших 

законних підставах переходять у власність держави; 

- реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів 

(продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до 

закінчення строку, визначеного законодавством; 

- обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені 

норми втрат. 

Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню: 

- вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної 

території України; 

- ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у 

яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни 

імпортера, для їх повернення експортеру. 

Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування: 

- реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, оплата вартості яких 

здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів 

загальнообов’язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального 

призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої 

влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

- ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для 

офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, 

консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами 

дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з 

принципу взаємності стосовно кожної окремої держави; 

- ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно 

із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів 

(продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на 

користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території 

України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від 

оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана обчислити та сплатити суму 

податкового зобов’язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України 

передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування, така вимога встановлюється і для цілей 

акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) 

виникають зобов’язання зі сплати податку на додану вартість; 

- безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за 

рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не 

підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку; 

- реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній 

території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів 

(продукції); 

- ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються 

як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред’явлення органу 

державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів); 

- ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в 

обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом; 

- реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена 

для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена  митна декларація, що 

оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника; 

- ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до 

міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або 

як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу»; 



- ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами 

господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) 

чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення 

досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, 

вивчення фізико-хімічних показників, дизайну); 

- реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Ставки податку є єдиними на всій території України: 

- адвалорні, 

- специфічні, 

- адвалорні та специфічні одночасно. 

База оподаткування 

У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є: 

- вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за 

встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з 

урахуванням акцизного податку; 

- вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими 

імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку 

на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній 

території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою 

оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), 

об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках. 

 

3. Порядок нарахування і сплати акцизного податку. 
 Особливості визначення дати виникнення податкових зобов’язань: 

1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених 

на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і 

напрямів подальшого використання таких товарів (продукції). 

2. Датою виникнення податкового зобов’язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого 

підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. У цьому пункті втраченим є товар 

(продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити. 

3. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на 

митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення 

або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством 

випадках. 

4. При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою 

виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його 

дорученням іншій особі. 

5. При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою 

виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для 

виробництва підакцизних товарів (продукції). 

Отже, для того, щоб обчислити суму акцизного податку по вітчизняних товарах, ставки по яких 

визначено у відсотках, необхідно визначити оподатковуваний оборот, що включає суму акцизного 

податку: 

    ООв = ( С + П ) / ( 100 – А ) х 100%,    

де С – собівартість виробництва; 

     П – прибуток; 

     А – ставка акцизного податку.  

 

По імпортних товарах, придбаних за іноземну валюту, оподатковуваний оборот визначається 

виходячи з їх митної вартості з врахуванням фактично сплачених сум мита: 

ООі = МВ + М,                                       

де МВ – митна вартість товару;  

     М – сума сплаченого мита. 



 

Сума акцизного податку визначається за формулою:  

АЗ = ОО х А / 100%                                     

 

Порядок і строки сплати податку 

Суми податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України перераховуються до 

бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за 

останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за 

місячний податковий період. 

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий 

неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМА 7. МИТО 
 

1. Суть мита, його види. 

2. Порядок обчислення і сплати мита. 
 

1. Суть мита, його види. 
Мито – це непрямий податок на товари та інші предмети, які перетинають кордон України.  

За економічним змістом і характером дії мито належить до вартісних ринкових регуляторів 

зовнішньоторговельного обороту, тобто, як будь-який інший непрямий податок, мито збільшує 

ціну товару і знижує його конкурентоспроможність. Саме із цим пов'язана суперечлива 

економічна природа мита: основною причиною його виникнення є потреба державного захисту 

національного виробника, проте підвищення завдяки миту цін на імпортні сировину та обладнання 

стримує розвиток національного виробництва в цілому. 

За своєю роллю мито займає особливе місце в системі непрямих податків. Так, оподаткування 

товарів, робіт і послуг податком на додану вартість має на меті насамперед наповнення дохідної 

частини державного бюджету. На відміну від цього основні цілі застосування мита - це перш за все: 

- реалізація зовнішньоторговельної політики держави; 

- створення сприятливих умов для розвитку національного виробника (зокрема, окремих 

галузей економіки); 

- встановлення справедливого конкурентного середовища на внутрішньому ринку країни; 

- забезпечення оптимального платіжного балансу; 

- формування раціональної структури експорту та імпорту; 

- сприяння структурній перебудові економіки країни; 

- наповнення дохідної частини державного бюджету; 

- сприяння інтеграції економіки країни до світового економічного простору. 

В Україні розрізняють такі види мита:  

- адвалерне – нараховується у відсотках до митної вартості товарів; 

- специфічне – нараховується у встановленому грошовому розмірі; 

- комбіноване – поєднує два попередні види. 

Єдиний митний тариф – це систематизоване зведення ставок мита, яким обкладаються 

товари, що перетинають кордон. Даний тариф базується на міжнародно визначених нормах. 

В деяких випадках застосовують: 

- спеціальне мито – застосовується як захисний засіб, якщо товари ввозять в такій кількості 

або на таких умовах, які завдають чи загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам 

подібних товарів; 

- антидемпінгове мито – застосовується тоді, коли ввозять товари за ціною, нижчою за їх 

конкурентну ціну в країні експорту на момент такого експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує 

завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів; а також при вивезенні товарів за межі 

України за ціною, нижчою за ціни інших експортерів цих товарів, якщо таке вивезення завдає шкоди 

загальнонаціональним інтересам України; 

- компенсаційне мито – застосовується, коли ввозять в Україну товари, при виробництві або 

експорті яких використовувалась субсидія, якщо таке ввезення завдає шкоди вітчизняним 

виробникам подібних товарів, а також при вивезенні товарів, якщо таке вивезення зашкоджує 

державним інтересам України. 

 

 

 

 

2. Порядок обчислення і сплати мита. 
Платниками мита є юридичні і фізичні особи, які здійснюють переміщення через кордон 

товарів або інших предметів, що підлягають оподаткуванню згідно законодавства. 

Об’єктом  оподаткування є митна вартість товарів або їх кількісні показники. 

Ставки мита виражені у відсотках до митної вартості товару або у встановленому 

грошовому виразі на одиницю товару. 



Від сплати мита звільняються: транспортні засоби, на яких здійснюються регулярні 

міжнародні перевезення вантажів; валюта України, іноземна валюта та цінні папери; товари, що 

підлягають поверненню у власність держави; товари, що стали непридатними для використання в 

результаті пошкодження та інші. 

Мито сплачується на рахунки митних органів або вноситься готівкою в касу митного органу, 

після чого вноситься до державного бюджету України у визначеному порядку. Якщо мито 

стягнене надміру, воно підлягає поверненню власникові товару на його вимогу протягом одного 

року з моменту митного оформлення. Вчасно не сплачене мито стягується за весь час 

заборгованості з нарахуванням пені в розмірі 0,2% суми недоїмки за кожен день прострочення 

платежу, включаючи день його сплати. За заявою платника та при наявності гарантії банку 

митниця має право відстрочити або розстрочити сплату мита, але не більше ніж на 1 місяць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 
 

1. Суть податку на прибуток, його елементи. 

2. Оподаткування операцій особливого виду. 
 

1. Суть податку на прибуток, його елементи. 
Податок на прибуток є прямим податком, який має важливе фіскальне значення і широкі 

можливості для регулювання та стимулювання підприємницької діяльності. За допомогою податку на 

прибуток можна регулювати такі процеси: 

- вибір правової форми організації бізнесу; 

- розподіл прибутку (на споживання чи накопичення); 

- вибір методів фінансування інвестицій (самофінансування або залучення позичкових коштів); 

- розподіл трудових та матеріальних ресурсів між окремими сферами господарської діяльності; 

- розподіл та перерозподіл ВВП; 

- регулювання темпів економічного зростання на макрорівні. 

Платники податку на прибуток визначаються з позиції резиденства. 

Так, платниками податку з числа резидентів є:  

- суб’єкти господарювання – юридичні  особи, які провадять господарську діяльність як на 

території України, так і за її межами; 

- управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. 

Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається 

Кабінетом Міністрів України. Доходи залізниць, отримані від основної діяльності залізничного 

транспорту, визначаються в межах надходжень доходу, перерозподіленого між залізницями в порядку, 

що встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

- підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від 

неосновної діяльності залізничного транспорту; 

- неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності 

та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу; 

- відокремлені підрозділи платників податку, за винятком представництв, що розташовані поза її 

місцезнаходженням, та який здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи, 

фінансується такою юридичною особою та не отримує інших доходів, окрім пасивних доходів. 

Платниками податку з числа нерезидентів є: 

- юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з 

джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї 

або імунітет згідно з міжнародними договорами України; 

- постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з 

України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх 

засновників. 

Об’єктом оподаткування є: 

- прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду; 

- дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з джерелом походження з України. 

Порядок визначення доходів та їх склад 

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів 

звітного періоду на підставі визначених законодавством документів та складаються з: 

- доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 ПКУ; 

- інших доходів, які визначаються відповідно до норм ПКУ. 

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із: 

- витрат операційної діяльності; 



- інших витрат на підставі ст. 138 ПКУ. 

Податковою базою визнається грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування.  

Основна ставка податку становить 16 відсотків. 

Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 10 розділу ХХ «Перехідні 

положення» ПКУ. 

Порядок обчислення податку 

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною Кодексом, від податкової 

бази. Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню, підлягає сплаті до бюджету в 

сумі, яка визначена і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого 

виду діяльності. 

Для цілей оподаткування використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, 

півріччя, три квартали, рік. 
 

2. Оподаткування операцій особливого виду. 
Згідно податкового законодавства передбачено особливості в оподаткуванні окремих операцій. 

До таких відносять: 
1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті (ст.153.1 ПКУ). 
2. Оподаткування операцій із пов’язаними особами (ст.153.2 ПКУ). 
3. Оподаткування дивідендів (ст.153.3 ПКУ). 
4. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями (ст.153.4 ПКУ). 
5. Оподаткування операцій з відступлення права вимоги (ст.153.5 ПКУ). 
6. Оподаткування операцій при відчуженні майна, заставленого з метою забезпечення повної 

суми боргової вимоги (ст.153.6 ПКУ)  
7. Оподаткування операцій лізингу (оренди) (ст.153.7 ПКУ).  
8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні 

папери, корпоративними правами (ст.153.8 ПКУ). 
9. Операції з конвертації цінних паперів (ст.153.9 ПКУ). 
10. Доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій (ст.153.10 ПКУ). 
11. Суми перевищення доходів над витратами, пов’язаними з випуском та проведенням 

державних грошових лотерей (ст.153.11 ПКУ). 
12. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл 

продукції, (ст.153.12 ПКУ). 
13. Особливості оподаткування діяльності, що здійснюється за договорами управління майном 

(ст.153.13 ПКУ). 
14. Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи 

(ст.153.14 ПКУ). 
15. Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб (ст.153.15 ПКУ). 
16. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції (ст.155 ПКУ). 
17. Особливості оподаткування страховика (ст.156 ПКУ). 
18. Оподаткування неприбуткових установ та організацій (ст.157 ПКУ). 
19. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням 

енергоефективних технологій (ст.158 ПКУ). 
20. Порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості (ст.159 ПКУ). 
21. Особливості оподаткування нерезидентів (ст.160 ПКУ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМА 9. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

1. Суть податку, суб’єкти і об’єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування і сплати. 

2. Особливості оподаткування різних категорій громадян. 

 

1. Суть податку, суб’єкти і об’єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок 
нарахування і сплати. 

Податок з доходів фізичних осіб стягується безпосередньо з доходів платників – фізичних 

осіб. Перевага податку – соціальна справедливість, за допомогою пільг в оподаткуванні можливо 

зменшити податковий тягар для малозабезпечених верств населення і посилювати для осіб з 

високими доходами. Недолік – значні можливості для платників у заниженні оподатковуваного 

доходу і в ухиленні від сплати податку. 

Платниками податку є: 

- фізична особа  резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і 

іноземні доходи; 

- фізична особа  нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 

- податковий агент. 

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

Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором 

України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи 

прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності. 

Об’єктом оподаткування резидента є: 

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 

- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 

нарахування (виплати, надання); 

- іноземні доходи  доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 

Об’єктом оподаткування нерезидента є: 

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; 

- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 

нарахування (виплати, надання). 

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 

зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року. 

Загальний оподатковуваний дохід  будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, 

нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового 

періоду. 

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під 

час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного 

оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами. 

Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, 

нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця. 

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних 

доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, 

отриманих фізичною особою  підприємцем від провадження господарської діяльності, та доходів, 

отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані 

ним як у грошовій, так і негрошовій формах. 

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або 

інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових 

одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку 

України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів. 

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є 

вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який 

обчислюється за такою формулою: 

К = 100: (100  Сп), 



де К  коефіцієнт; 

Сп  ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування. 

У такому самому порядку визначаються об’єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, 

надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені 

законодавством строки. 

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як 

нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, 

передбачених законом,  обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які 

відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму 

податкової соціальної пільги за її наявності. 

Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому 

числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат 

або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими 

відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову 

лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. 

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці 

доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з 

урахуванням податку, сплаченого за основною ставкою. 

Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як: 

процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; 

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; 

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

дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного 

інвестування, на розміщені активи відповідно до закону; 

дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) 

відповідно до закону; 

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

відповідно до закону; 

дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником 

податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в 

порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів; 

доходи у вигляді дивідендів; 

доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу. 

Ставка податку становить подвійний розмір ставки, бази оподаткування щодо доходів, 

нарахованих як виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця 

(учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів. 

Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім 

винагород спортсменам  чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, 

у тому числі спортсменам-інвалідам оподатковуються за основною ставкою.  

Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної 

плати шахтарів  працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних 

металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на 

підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також 

працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у тому числі 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у 

вугільній промисловості,  за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, 

зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Перелік податкових соціальних пільг 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного 

доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової 

соціальної пільги: 



- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи 

(у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року,  для будь-

якого платника податку; 

- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, для платника податку, який утримує двох чи 

більше дітей віком до 18 років,  у розрахунку на кожну таку дитину; 

- у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги для такого платника податку, який: 

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником  у 

розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда  у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії 

Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; 
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань 

за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; 
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на 

якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; 

- у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, для такого платника податку, який є: 
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним 

кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше 
медалями «За відвагу»; 

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в 
тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після 
Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»; 

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої 
світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; 

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової 
війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані 
фашистською Німеччиною та її союзниками; 

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, 
Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. 

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 
доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 
заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує 

одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, 
студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; 

доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої 
незалежної професійної діяльності. 

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року, на 
основі документального підтвердження витрат. 

 

2. Особливості оподаткування різних категорій громадян. 
Особливості оподаткування різних видів доходів визначаються Податковим кодексом України. 

Так, до такого оподаткування відносять: 

1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм 

(піднайм) (ст.170.1). 

2. Оподаткування інвестиційного прибутку (ст.170.2). 

3. Оподаткування роялті (ст.170.3). 

4. Оподаткування процентів (ст.170.4). 

5. Оподаткування дивідендів (ст.170.5). 

6. Оподаткування виграшів та призів (ст.170.6). 

7. Оподаткування благодійної допомоги (ст.170.7). 

8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя (у 

тому числі страхування довічних пенсій), недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних вкладів та 

за договорами довірчого управління (ст.170.8). 



9. Оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на 

відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк (ст.170.9). 

10. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентами (ст.170.10). 

11. Оподаткування іноземних доходів (ст.170.11). 

12. Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у вигляді плати (відсотків), що 

розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (ст.170.12). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ТЕМА 10. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ  
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

1. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб. 

2. Особливості оподаткування фізичних осіб – СПД. 
 

1. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб. 
З 1 січня 2011 року в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва система 

оподаткування застосовується з урахуванням таких особливостей: 

1. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених 

Податковим кодексом України: 

а) податок на прибуток підприємств; 

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб  підприємців); 

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких 

розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується 

юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків; 

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не 

використовуються для ведення підприємницької діяльності; 

ґ) плата за користування надрами; 

д) збір за спеціальне використання води; 

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

2. Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування здійснюються суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний 

податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (з наступними змінами) 

або фіксований податок відповідно до абзаців шостого – двадцять восьмого пункту 1 статті 14 розділу 

IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 1392 «Про прибутковий податок з 

громадян», у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

3. Єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в 

розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих 

бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (з наступними змінами) 

та Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий 

податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 3031, ст.195) (крім єдиного 

податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При 

цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не 

здійснюється. 

4. Зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній 

звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 

року; 

5. Повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року 

помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом 

на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку. 

2. Особливості оподаткування фізичних осіб – СПД. 

Доходи фізичних осіб  підприємців, отримані протягом календарного року від провадження 

господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 15 відсотків. 

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним 

оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими 

витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи  підприємця. 



Для фізичної особи  підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не 

включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або 

проданих товарів (робіт, послуг). 

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально 

підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу). 

Не належить до витрат фізичної особи  підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого 

майна, що підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке майно придбано до державної реєстрації 

фізичної особи  суб’єктом підприємницької діяльності та/або не використовується в такій діяльності. 

Фізичні особи  підприємці подають до органу державної податкової служби податкову 

декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені 

для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на 

доходи. 

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але 

не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних 

умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 

серпня і до 15 листопада). 

Фізичні особи  підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом 

порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи 

сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову 

декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся 

перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій 

декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату 

державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові 

платежі у строки, що настануть у звітному податковому році. 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється 

платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням 

сплаченого ним протягом року податку на доходи та суми плати за торговий патент на підставі 

документального підтвердження факту їх сплати. 

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього 

податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

У разі якщо фізична особа  підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження 

підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються 

за загальними правилами для платників податку  фізичних осіб. 

Фізична особа  підприємець вважається податковим агентом працівника  фізичної особи, яка 

перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах, або будь-якої іншої фізичної особи щодо 

будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи. 

Під час нарахування (виплати) фізичній особі  підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в 

межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не 

утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою  підприємцем, який отримує 

такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької 

діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної 

роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що 

відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до 

працівника чи роботодавця. 

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою  підприємцем, який обрав іншу систему 

оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, здійснюється за правилами, 

встановленими Кодексом. 

Фізичні особи  підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати 

підтверджуючі документи щодо походження товару. 

Форма Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом 

державної податкової служби. 

Фізичні особи  підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до 

Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг". 



Фізичні особи  підприємці подають річну податкову декларацію, в якій поряд з доходами від 

підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та 

іноземні доходи. 

Іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством 

України, є резидентами. 
 

 

ТЕМА 11. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ 
 

1. Суть плати за землю. Елементи оподаткування. 
2. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 
3. Рентна плата за спеціальне використання водних ресурсів. 
 

1. Суть плати за землю. Елементи оподаткування. 
Плата за землю запроваджена з метою формування джерела коштів для фінансування заходів 

щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування 
витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, 
ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної 
реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів. 

Платниками податку є: 
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
- землекористувачі. 
Об’єктами оподаткування є: 
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
- земельні частки (паї), які перебувають у власності. 
Базою оподаткування є: 
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; 
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 
Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від 

місцезнаходження) 
Ставки податку за один гектар с/г угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної 

грошової оцінки у таких розмірах: 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ  0,1; 

- для багаторічних насаджень  0,03. 
За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за 

цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, 
незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за такими ж 
ставками. 

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження) встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено встановлюються у гривнях за 1 кв. метр площі. 

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб 
Від сплати податку звільняються: 
- інваліди першої і другої групи; 
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
- пенсіонери (за віком); 
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 
Від сплати податку звільняються: 
- заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім 

мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, 
дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва; 

- дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського 
профілю та професійно-технічних училищ; 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, 
установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення 



хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та 
Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів; 

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у 
тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі 
підприємств, установ та організацій; 

- релігійні  організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 
порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, 
необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, 
діяльність яких не передбачає одержання прибутків; 

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні 
установи громадських організацій інвалідів; 

- інші. 
Податковий період 
Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 
Строк сплати плати за землю 
1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права 

власності або права користування земельною ділянкою. 
2. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення. 
 

 
 
2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 
Платниками збору є лісокористувачі  юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені 

підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які 
отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) 
функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають 
право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до 

лісового законодавства), а також фізичні особи  підприємці, які здійснюють спеціальне використання 
лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або 
відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами. 

Об’єктом оподаткування збором є: 
- деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; 
- деревина, заготовлена під час проведення заходів: 
а) щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у 

деревостанах віком понад 40 років  рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові 
лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; 

незалежно від віку деревостанів  суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки); 
б) з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом 

гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо; 
- другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних 

соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення 
лісового господарства); 

- побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, 
горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших 
побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового 
господарства); 

- використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, 
спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт. 

Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід встановлюються з врахуванням 
назви лісової породи, лісо таксового поясу, виду і призначення деревини в гривнях за один щільний куб. 
метр деревини. 

Порядок обчислення збору 
Суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, направляють органам державної податкової служби перелік лісокористувачів, яким 
видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом державної 
податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового 
господарства. 

Сума збору обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і 
зазначається у таких дозволах. 



Сума збору, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб’єктом 
лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі якщо: 

а) загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею 
перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків; 

б) фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на 
весь обсяг такого перевищення. 

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових 
ресурсів. 

Порядок сплати збору 
Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу. 
Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку 

року за встановленою формою, у якому окремим рядком зазначається сума збору, та подають його 
органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для 
квартального податкового (звітного) періоду, за винятком: 

- лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків збір вноситься в каси 
суб’єктів лісових відносин, які їх видають: 

а) фізичних осіб, а також фізичних осіб  підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки; 
б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб  підприємців, яким видано 

лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір; 

- лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального 
дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини. 

Про надходження суми збору в касу суб’єкта лісових відносин, що видає спеціальні дозволи, у 
спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в 
лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату збору в касу (зазначаються номер і дата 
квитанції про сплату). 

Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для квартального податкового (звітного) 
періоду. 

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми збору, зазначеної в 
спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році. 

 

 
 
3. Збір за спеціальне використання водних ресурсів. 
Платниками збору є водокористувачі  суб’єкти господарювання незалежно від форми 

власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без 
утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також 
фізичні особи  підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів 
(первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні 
водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і 
рибництва. 

Об’єкти оподаткування збором 
1. Об’єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують 

водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. 
2. Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води без її вилучення з водних 

об’єктів є: 
- для потреб гідроенергетики  фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни 

гідроелектростанцій для вироблення електроенергії; 
- для потреб водного транспорту  час використання поверхневих вод вантажним самохідним і 

несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що 
експлуатується (залежно від кількості місць). 

3. Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб рибництва є 
фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших 
водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та 
випаровування). 

Збір не справляється: 
- за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення 

(сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від 
характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок); 

- за воду, що використовується для протипожежних потреб; 
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших 

населених пунктів; 



- за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах; 
- за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для 
виробництва елітного насіння рису; 

- за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та 
магістральних водогонах; 

- за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, 
засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що 
використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання 
іншими користувачами; 

- за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та 
інших водних живих ресурсів у водні об’єкти; 

- за морську воду, крім води з лиманів; 
- за воду, що використовується садівницькими та городницькими  товариствами 

(кооперативами); 
- за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними 

установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури 
та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями 
інвалідів відповідно до закону. 

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики не справляється з 
гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями. 

Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту не справляється: 
- з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для 

заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних 
заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування); 

- під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, 
дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-
допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю. 

Ставки збору 
Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод встановлюються в гривнях за 100 куб. 

метрів води. 
Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 5,24 гривні 

за 10 000 куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій. 
Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх 

річок, крім Дунаю, становлять: 
- для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується,  0,09 гривні за 1 

тоннаж-добу експлуатації; 
- для пасажирського флоту, що експлуатується,  0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації. 
Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять: 
- 27,52 гривні за 10 000 куб. метрів поверхневої води; 
- 33,09 гривні за 10 000 куб. метрів підземної води. 
Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, 

становлять: 
- 25,60 гривні за 1 куб. метр поверхневої води; 
- 29,86 гривні за 1 куб. метр підземної води. 
Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 5,93 

гривні за 100 куб. метрів води. 
Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання збір за фактичний обсяг 

води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із 
застосуванням коефіцієнта 0,005. 

До ставок збору житлово-комунальні підприємства застосовують коефіцієнт 0,3. 
За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки збору, 

встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела. 
Порядок обчислення збору 
Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за 

спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим 
підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту  
починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання. 

Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води 
У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір 

обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної 
води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів. 



За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом водопостачання 
окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами. 

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в 
ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає 
оплаті як за понадлімітне використання. 

Порядок сплати збору 
Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу. 
Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають 

податкові декларації за встановленою формою. 
Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби 

у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 
Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) 

періоду, за місцем податкової реєстрації. 
Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не 

сплачується. 
Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями органам державної податкової 

служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної 
звітності про використання води. 

У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води збір 
включається до складу витрат згідно з розділом ІІІ цього Кодексу, а за понадлімітне використання 
справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ТЕМА 12. ІНШІ ПОДАТКИ 
 

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
2. Місцеві збори, їх види. 
 

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 

об’єктів житлової нерухомості. 
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості. 
Не є об’єктом оподаткування: 
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних 

громад (їх спільній власності); 
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення, визначені законом; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника 

податку; 
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких 

виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю; 
д) гуртожитки. 
Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. 
База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, 

обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме 
майно. 

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних 
осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на 
підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування 
обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів. 

Пільги із сплати податку 

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи  
платника податку, зменшується: 

а) для квартири  на 120 кв. метрів; 

б) для житлового будинку  на 250 кв. метрів. 
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до 

об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа  платник податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, 
який перебуває в його власності. 

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 
1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості: 

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова 
площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова 
площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

Податковий період 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
Порядок обчислення суми податку 
Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності 

фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта 
житлової нерухомості. 

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити 
надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта 



житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному 
статтею 58 цього Кодексу. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується 
фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику 
після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт. 

Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт 
оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної 
податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати 
податку, ставки податку та нарахованої суми податку. 

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове 
повідомлення-рішення зазначеному власнику. 

Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 
звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за 
місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, з 
розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається 
протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 

У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок 
нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком 
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого 

протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня 
цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт 
оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

Порядок сплати податку 
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до 

відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
Строки сплати податку 
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

 

2. Місцеві збори, їх види. 
Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи  
підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять 
діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування 
та спеціально відведених автостоянках. 

Об’єкт і база оподаткування збором 
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або 

міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на 
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні 
гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого 
бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування 
транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні". 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа 
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок 
коштів місцевого бюджету. 

Ставки збору 
Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної 
для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної 
заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради враховують місцезнаходження 
спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного 



місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів 
на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність. 

Порядок обчислення та строки сплати збору 
Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного 

місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для 
паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової 
декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), 
сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із 
забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого 
платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної 
податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
Туристичний збір 

Туристичний збір  це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. 
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 

прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, 
селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 
тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, 

радами яких встановлено такий збір; 
б) особи, які прибули у відрядження; 
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не 

більше одного супроводжуючого); 
г) ветерани війни; 
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
д) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати. 
Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору. 
Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в визначених місцях, за 

вирахуванням податку на додану вартість. 
Особливості справляння збору 
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим 

проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) 
на проживання. 

Порядок сплати збору 
Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного 

місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків 
відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до 
податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 
платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 13. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1. Суть податкової політики та податкового механізму. 
2. Принципи формування податкової політики. 
3. Податковий тягар: поняття, показники і методи вимірювання. 
 

1. Суть податкової політики та податкового механізму.  
Податкова політика держави є складовою частиною економічної політики, яка базується на 

сукупності юридичних актів, що встановлюють види податків, зборів та обов’язкових платежів, а 
також порядок їх стягнення та регулювання. Держава самостійно проводить податкову політику, 
виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. 

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків, 
зборів та обов’язкових платежів. Податкова політика визначає суть, структуру та роль системи 
оподаткування. Важливою умовою проведення ефективної податкової політики є її стабільність і 
передбачуваність, завдяки чому у підприємств виникає можливість планувати господарську 
діяльність та правильно оцінювати ефективність прийнятих рішень. 

Податковий механізм використовується державою як інструментарій податкової політики 
для економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру та динаміку, на стан науково-
технічного прогресу. Отже, податкова політика держави визначає цільову спрямованість 
податкового механізму. 

Податкова політика повинна спрямовуватися на розв’язання двох 
взаємопов’язаних завдань:  

1) забезпечення збалансованості бюджету; 
2) зупинення інфляції, пожвавлення активності і підтримки виробництва. 
Податковий механізм, що склався в Україні, має в своїй основі модель оподаткування, яка 

застосовується у розвинутих країнах. Але ця модель не враховує історичні особливості та 
нинішній специфічний етап економіки країни, а лише копіює елементи загальноприйнятих 
податкових систем. Тому ця модель є невдалою, має низьку якість і повинна бути перебудована. 

 

2. Принципи формування податкової політики. 
Принципи формування податкової політики виступають основними критеріями оцінки 

якості податкового механізму. 
1. Принципи бюджетного забезпечення: 
- принцип достатності – обумовлює забезпечення достатніх доходів усіх бюджетів 

(державного та місцевого) для фінансування їх видатків; 
- принцип множини податків – зумовлює сукупність диференційованих податків та об’єктів 

їх обкладання, реалізує ефект взаємодоповнюваності податків; 
- принцип єдиного податку – обумовлює об’єднання в один податок платежів з одного 

об’єкта оподаткування та створення єдиного ідеального податку. 
2. Принципи етико-правового спрямування: 
- принцип податкоспроможності – означає, що тягар оподаткування має бути поставлений 

у залежність безпосередньо від конкретного доходу та рівня добробуту; 
- принцип рівнонапруженості – передбачає, що зобов’язання перед бюджетом щодо сплати 

податків встановлюється для всіх платників відповідно  до їх можливостей і результатів діяльності 
шляхом єдиних або диференційованих ставок. 

3. Принципи загальноекономічного спрямування: 
- принцип системності та внутрішньої цілісності оподаткування – відображається у 

взаємопов’язаності, узгодженості змін основних податкових показників при зміни ключових 
параметрів (ВВП та його структури), спрацьовує на єдність економічного простору країни; 

- принцип стабільності в оподаткуванні – означає, що податкова система має залишатись 
сталою протягом кількох років, що забезпечить інтереси не тільки платників податків, але й 
держави; зміна механізму має відбуватись еволюційним шляхом; 

- принцип гнучкості (еластичності) оподаткування – означає, що податковий механізм 
може оперативно змінюватись у бік зменшення або зменшення податкового тягаря згідно з 
об’єктивними потребами і можливостями держави; 



- принцип ефективності оподаткування – означає наявність інструментів у податковому 
механізмі, що стимулюють економічне зростання, господарську діяльність підприємств і 
підприємців. 

 

3. Податковий тягар: поняття, показники і методи вимірювання. 
Податковий тягар (навантаження) – це втрата ефективності при оподаткуванні, тобто 

надмірне зниження рівня добробуту споживачів понад того рівня, який можна було б пояснити 
чистою втратою доходу в результаті сплати цього податку. 

У світовій практиці загальноприйнятої методики визначення рівня податкового тягаря не 
існує. Макроекономічна теорія пропонує вимірювати цей рівень відношенням загальної суми 
фіскальних вилучень до суми доходів фірм і домогосподарств (ставка сумарного оподаткування 
доходів, або середня ставка податку). Ступінь фактичного податкового навантаження на 
приватний сектор визначається чистими податковими надходженнями, які утворюються різницею 
між величиною загальних податкових надходжень до державного бюджету і сумою трансфертів 
держави приватному сектору. Це узагальнений, найбільш спрощений підхід до визначення 
податкового навантаження. 

Світова макроекономічна теорія пропонує кілька достатньо складних методів вимірювання 
надмірного податкового тягаря: 

1) метод вимірювання за Дюпуї-Маршаллом-Харбергером; 
2) метод вимірювання за Хіксом.  
На практиці при визначенні податкового тягаря найчастіше мають на увазі порівняння 

ставок різних податків (на прибуток підприємств, ПДВ, акцизів, мита і прибуткового податку з 
населення) з аналогічними податковими ставками інших країн. Але ці окремі ставки не дають 
змогу визначити сукупний податковий тягар в економіці. Для вимірювання загального рівня 
податкового навантаження на економіку в цілому може бути використаний комплексний 
узагальнюючий показник частки сумарної величини всіх податкових платежів у ВВП (при його 
первинному і вторинному розподілах), який розраховується на основі системи національних 
рахунків. Використовуючи той чи інший підхід до класифікації суб’єктів оподаткування, можна 
побудувати емпіричну модель, розглянути можливості її застосування та недоліки. Серед 
існуючих моделей, що використовуються при аналізі розподілу податкового тягаря, 
найвідомішими є: 

1) суб’єктивно-оціночна модель розподілу податкового тягаря; 
2) загальнорівноважна великомасштабна модель розподілу податкового тягаря, що дає змогу 

змоделювати реальні взаємозв’язки між ринками, оцінити не тільки розподіл прямого податкового 
навантаження, але й розподіл чистої втрати ефективності за певних умов оподаткування. 

Оптимальним рівнем податкового навантаження слід вважати такий, що забезпечує 
найраціональніший розподіл суспільного продукту між секторами економіки і державою. 

Абстрактна модель залежності між зростанням податкових ставок, доходами бюджету і 
податковою базою була розроблена А. Лаффером у вигляді графіка, що одержав назву крива 
Лаффера, за якою граничною ставкою для податкового вилучення в бюджет, в межах якої 
збільшується обсяг податкових надходжень до бюджету, є її рівень т, за яким починається 
«заборонна зона» з погляду як податкового тягаря, так і податкової бази. А. Лаффер вважав, що 
оптимальною є т = 30% від суми доходів, а ставка в 40-50% – це «заборонна зона». Подібні 
висновки щодо оптимального рівня податкового навантаження є теоретичними, оскільки крива 
Лаффера не враховує особливості діючої системи оподаткування і конкретних умов, що склалися в 
економіці тієї чи іншої країни. 
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