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Тема: МІСЦЕВІ  ПОДАТКИ: ТРАНСПОРТНИЙ, ЗЕМЕЛЬНИЙ, 

ТУРИСТИЧНИЙ 

Мета: розглянути особливості транспортного, земельного та 

туристичного зборів, а також оплати оренди та паркування.  

Загальний порядок справляння транспортного податку прописано у ст. 

267 ПКУ.  

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

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.  

У свою чергу, об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість 

яких становить понад 375 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року. І з урахуванням того, що на 1 січня 2017 року 

МЗП становить 3200 грн., гранична вартість автівки для визнання її об’єктом 

оподаткування дорівнює 1 млн 200 тис. грн.  

Така вартість визначається Мінекономрозвитку за методикою, 

затвердженою КМУ, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, 

об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу 

легкового автомобіля. Щороку до 1 лютого базового податкового (звітного) 

періоду Мінекономрозвитку подає до ДФСУ інформацію про автомобілі, які 

відповідають указаним вимогам. Також відомості про вартість таких 

автомобілів розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.  

Разом з тим починаючи з 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ 

зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного 

місяця, подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку 

податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на 1-ше число 
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кожного місяця.  

Базою оподаткування транспортним податком є легковий автомобіль, 

який є об’єктом оподаткування.  

Ставка цього податку встановлюється у розрахунку на календарний рік 

у розмірі 25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль, який відповідає критеріям 

визнання об’єктом обкладення цим податком. 

Відповідно, базовим податковим (звітним) періодом для цього податку 

є календарний рік.  

Порядок обчислення транспортного податку залежить від того, 

платником податку є юридична чи фізична особа. Зокрема, за загальним 

правилом, для фізичних осіб обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів 

оподаткування здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації 

платника. Тоді як нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень нерезидентам проводяться за місцем реєстрації легкових 

автомобілів. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та 

відповідні платіжні реквізити такий орган надсилає платнику податку за 

місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) 

періоду (року).  

Щодо автомобілів, придбаних протягом року, податок сплачується 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності. Контролюючий орган 

надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання 

інформації про перехід права власності. 

Платники податку — юридичні особи обчислюють суму податку 

самостійно станом на 1 січня звітного року. Такі платники до 20 лютого цього 

ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта 

оподаткування декларацію з розбиттям річної суми рівними частками 

поквартально. 

Транспортний податок підлягає сплаті у такі строки:  

— фізичними особами — протягом 60 днів із дня вручення податкового 
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повідомлення-рішення;  

— юридичними особами (авансовими внесками щокварталу) — до 30-го 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації.  

Інформацію щодо порядку справляння транспортного податку наведено 

у таблиці1. 

Таблиця 1 - Узагальнення інформації щодо транспортного податку 

 

Плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, 

що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності.  

При цьому земельний податок слід розглядати як обов’язковий платіж, 

що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а 

також постійних землекористувачів.  

А під орендною платою за земельні ділянки державної і комунальної 

власності необхідно розуміти обов’язковий платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою.  

Спочатку зупинимося на порядку справляння земельного податку.  

Платниками цього податку є:  

— власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);  

— землекористувачі.  

Щодо суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, то особливості справляння земельного 

податку для них визначено у гл. 1 розд. XIV ПКУ.  
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До об’єктів обкладення земельним податком належать:  

— земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;  

— земельні частки (паї), які перебувають у власності.  

Базою оподаткування є: або нормативна грошова оцінка (далі — НГО) 

земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного 

відповідно до порядку, встановленого ПКУ, або площа земельних ділянок, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

Важливо також вирішити питання щодо встановлення ставок земельного 

податку.  

Так, ставка податку за земельні ділянки, НГО яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 % від їх НГО. Для земель загального 

користування — не більше 1 % від їх НГО, а для сільськогосподарських угідь 

— не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх НГО.  

Максимальний розмір ставки податку за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності), становить 12 % від їх 

нормативної грошової оцінки.  

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у 

розмірі не більше 5 % від НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, 

а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 % від НГО 

одиниці площі ріллі по АР Крим або по області. 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є 

календарний рік. Податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 

31 грудня того ж року.  

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного 

земельного кадастру.  

Тому центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових 
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прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, повинні щомісяця, але не 

пізніше 10-го числа наступного місяця, а також за запитом відповідного 

контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подавати 

інформацію, необхідну для обчислення і справляння земельного податку, у 

порядку, встановленому Кабміном.  

Платники податку — юридичні особи обчислюють його суму самостійно 

щороку станом на 1 січня. Не пізніше 20 лютого поточного року до 

відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки 

необхідно подати податкову декларацію на поточний рік з розбиттям річної 

суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє 

платника від обов’язку подання щомісячних декларацій.  

Однак платник податку має право подавати щомісяця звітну податкову 

декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

Відповідно, це звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не 

пізніше 20 лютого поточного року. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться 

контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які 

надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня 

поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за 

формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ.  

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника 

— юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року 

податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до 

початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену 

земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому він 

набув право власності. 

Узагальнення інформації щодо земельного податку наведено в табл. 2. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є 

договір оренди такої земельної ділянки, табл. 3. 
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Таблиця 2 - Узагальнення інформації щодо земельного податку 

 

Таблиця 3 – Інформація щодо орендної плати за земельну ділянку 

 

Загальні вимоги до порядку справляння збору за місця для паркування 

транспортних засобів встановлено у ст. 2681 ПКУ.  

Платниками цього збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), а також фізичні особи — підприємці, які згідно з рішенням 



Фінанси підприємств 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

7 

відповідної ради організовують та провадять діяльність із забезпечення 

паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та 

спеціально відведених автостоянках, табл. 4. 

Таблиця 4 - Узагальнення інформації щодо збору за місця для 

паркування транспортних засобів 

 

Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

місцевого бюджету. Туристичний збір встановлюється відповідно до вимог ст. 

268 ПКУ.  

Платниками цього збору є громадяни України, іноземці, а також особи 

без громадянства, які перебувають на території відповідної громади та 

отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із 

зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

Згідно з рішенням місцевої ради справляння збору може здійснюватися:  

— адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для 

приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними 

закладами;  

— квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 
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неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму;  

— юридичними особами або фізичними особами — підприємцями, 

уповноваженими радою справляти збір на умовах договору, укладеного з 

відповідною радою. Такі суб’єкти господарювання виступають у ролі 

податкових агентів. 

Таблиця 5 – Характеристики туристичного збору 

 

Завдання до уроку 

Місцеві податки 

https://learningapps.org/display?v=pduvy6nrn21 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pduvy6nrn21

