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Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ  ПОДАТКІВ 

Мета: визначити особливості формування, нарахування та сплати 

місцевих податків підприємством  

Право встановлювати місцеві податки та збори закріплено ст. 143 

Конституції України за органами місцевого самоврядування. Так, відповідно 

до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування ці питання вирішуються 

виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. 

Конкретний перелік податків та зборів, які входять до складу доходів 

загального фонду бюджетів ОТГ, що створюються згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, визначені ст. 64 та 691 

БКУ. Весь спектр відносин, що виникають у сфері справляння податків і 

зборів, регламентовано ПКУ. Тобто будь-які питання щодо оподаткування 

регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися 

іншими законами України. Виняток становлять лише закони, які містять 

положення виключно щодо внесення змін до ПКУ та/або положення, які 

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового 

законодавства. Нормами ПКУ передбачено поділ податків і зборів на 

загальнодержавні та місцеві. При цьому до місцевих належать податки та 

збори, які є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних 

громад. Вони встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних 

розмірів ставок, визначених ПКУ. Структура податків і зборів у нашій державі 

схематично зображена на рис. 1.  

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на 

майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Тоді як питан ня 

щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування 
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транспортних засобів, туристичного збору вирішують місцеві ради в межах 

своїх повноважень, визначених ПКУ. 

Встановлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПКУ, 

заборонено! 

 

Рис. 1. Структура податків і зборів в Україні 

Під час встановлення податків та зборів обов’язково слід визначити такі 

елементи, як:  

— платники податку;  

— об’єкт оподаткування;  

— база оподаткування;  

— ставка податку;  

— порядок обчислення податку; 

— податковий період;  

— строк та порядок сплати податку;  

— строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.  
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Поруч із цим під час встановлення податку можуть передбачатися 

податкові пільги та порядок їх застосування. 

Єдиний податок - це податок, що може як сприяти розвитку малого та 

середнього бізнесу на території відповідної територіальної громади, так і 

гальмувати його розвиток. Це обумовлено насамперед головною особливістю 

єдиного податку, яка полягаю в тому, що він заміняє собою відразу кілька 

податків. Зокрема, його платники звільняються від обов’язку нарахування, 

сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:  

1) податку на прибуток підприємств;  

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, отриманих у 

результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої — 

третьої груп (фізичної особи);  

3) ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на 

додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами;  

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що 

не використовуються платниками єдиного податку першої — третьої груп для 

провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку 

четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;  

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного 

податку четвертої групи. 

Платники єдиного податку поділяються на такі групи:  

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню. Обсяг доходу їхнього протягом 

календарного року не перевищує 300000 грн.;  

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

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам 
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єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом 

календарного року: 

— вони не використовують працю найманих осіб або їх кількість не 

перевищує 10 осіб*;  

— обсяг їхнього доходу не перевищує 1500000 грн.  

Однак такі вимоги не поширюються на фізичних осіб — підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють 

діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння. Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої 

групи платників єдиного податку;  

3) третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 

доходу не перевищує 5000000 грн.;  

4) четверта група — це сільськогосподарські товаровиробники, у яких 

частка сільськогосподарського товаро-виробництва за попередній податковий 

(звітний) рік становить 75 % і більше. При цьому новоутворені 

сільгоспвиробники можуть бути платниками єдиного податку тільки з 

наступного року за умови, що частка доходу від реалізації 

сільськогосподарської продукції за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 %. Ця вимога справедлива і для товаровиробників, 

утворених шляхом поділу або виділення. 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного 

податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками ПДВ, 
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ведуть Книгу обліку доходів. У такій книзі платники єдиного податку 

відображають отримані доходи за підсумками кожного робочого дня.  

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджені наказом № 

579, рис. 2.  

 

Рис. 2. Форма книги обліку доходів (для платників єдиного податку 

першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану 

вартість) 

Натомість платники третьої групи (фізичні особи — підприємці), які є 

платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат у Книзі обліку доходів і 

витрат. Форму і порядок ведення останньої також затверджено наказом № 579.  

У випадку обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді 

платники подають до контролюючого органу за місцем обліку її примірник 

для реєстрації. Що ж стосується платників третьої групи — юридичних осіб, 

то вони використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо 

доходів та витрат.  

Платники першої та другої груп подають декларацію протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року. В декларації такі платники відображають обсяг 

отриманого доходу та щомісячні авансові внески. У свою чергу, платники 
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третьої групи подають податкову декларацію платника єдиного податку 

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 

звітного (податкового) кварталу. Платники єдиного податку звітують перед 

контролюючими органами за місцем їх податкової адреси (за місцем реєстрації 

як фізичної особи — підприємця або юридичної особи). 

Відповідно до п. 296.10 ПКУ РРО не застосовуються платниками 

єдиного податку:  

— першої групи;  

— другої і третьої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від 

обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не 

перевищує 1млн грн.  

Проте у разі перевищення цього граничного обсягу доходу застосування 

РРО для такого платника є обов’язковим. Водночас платники єдиного податку, 

які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантійному ремонту, повинні проводити всі готівкові 

розрахунки виключно з використанням РРО.  

Окрім того, фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, 

зокрема першої та другої груп, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, 

також зобов’язані застосовувати належним чином зареєстровані РРО. На 

цьому наголосила ДФСУ у своєму листі від 08.09.2015 р. № 19201/6/99-95-42-

01-16-01. 

Загальні вимоги до справляння податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, встановлено ст. 266 ПКУ.  

Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, розташованих на території відповідної громади.  

Має свої особливості визначення платників податку в разі перебування 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або 
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спільній сумісній власності кількох осіб. Так, якщо об’єкт житлової та/або 

нежитлової нерухомості перебуває:  

а) у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є 

кожна з цих осіб за належну їй частку;  

б) у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, 

платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо 

інше не встановлено судом; в) у спільній сумісній власності кількох осіб і 

поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну 

їй частку.  

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, 

в тому числі його частка. У свою чергу, до об’єктів житлової нерухомості 

належать будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду 

(житлові будинки, прибудови до житлових будинків, квартири, котеджі, 

кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах), а також дачні та садові 

будинки. До об’єктів нежитлової нерухомості відносяться будівлі, 

приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду 

(будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі торговельні, будівлі для публічних 

виступів, будівлі промислові та склади, гаражі, господарські (присадибні) 

будівлі тощо).  

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток. При цьому база оподаткування для 

фізичних осіб обчислюється контролюючим органом на підставі даних 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. А для юридичних осіб 

— обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі 

кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що 

підтверджують право власності на такий об’єкт 

Порядок обчислення податку:  

— для фізичних осіб — сума податку з об’єкта/об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості обчислюється контролюючим органом за місцем 
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податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи з 

бази оподаткування та відповідної ставки податку. Податкове повідомлення-

рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилає 

(вручає) платнику податку контролюючий орган за місцем його податкової 

адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим 

(звітним) періодом;  

— для юридичних осіб — сума податку обчислюється ними самостійно 

станом на 1 січня звітного року. До 20 лютого цього ж року такі платники 

податку зобов’язані подати контролюючому органу за місцезнаходженням 

об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у 

порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ. У декларації обов’язково наводять річну 

суму податку з розбиттям рівними частками поквартально.  

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується 100 % до відповідного місцевого бюджету 

згідно з положеннями БКУ.  

Для сплати цього податку встановлено такі строки:  

— для фізичних осіб — 60 днів із дня вручення податкового 

повідомлення-рішення;  

— для юридичних осіб — авансовими внесками щокварталу до 30-го 

числа місяця, наступного за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації.  

Також встановлено додаткову ставку податку в розмірі 25 тис. грн. на 

рік для квартир площею понад 300 м2 і будинків площею понад 500 м2 . Тобто 

фактично такі об’єкти оподатковуватимуться відсотковою (до 3 %) та 

фіксованою (25 тис. грн.) ставками. 

Узагальнена характеристика податку на нерухомість наведена у табл. 1. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Задача 1. 

Власник квартири площею 320 м2 за рік повинен заплатити податок, 

розрахований таким чином: 320 м2 х ставка податку, установлена місцевою 

радою за 1 м2 (% від МЗП) + 25 тис. грн. Визначте розмір податку. 

Розв’язання: 

(15360 грн. + 25000 грн. = 40360 грн.) 

РОЗРАХУЙТЕ ЯКЩО ПЛОЩА СКЛАДАЄ 250 М2 

Задача 2.  

якщо фізична особа є власником квартири загальною площею 75 м2 , то 

вона буде сплачувати податок лише за 15 м2 (75 м2 - 60 м2). Проте у разі, коли 

квартира поділена між двома власниками, то пільга в розмірі 60 м2 

застосовується для кожного з них, отже, чи потрібно платити податок?  


