
Пропозиції для врахування в роботі, з метою проведення моніторингу стану надходжень до місцевих бюджетів 

 
Податок Проблема Рекомендації 

ПДФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДО: 
- Зарахуванням податку до бюджету за місцем 

реєстрації головного офісу суб’єкта 

господарювання,  а не ЗА МІСЦЕМ 

ФАКТИЧНОГО 

РОЗТАШУВАННЯ/ЗДІЙСНЕННЯ Д-СТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДО: 
- Сум ПДФО, нараховані податковим агентом з 

доходів за здавання фіз. особами в оренду 

(суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, 

земельних часток (паїв), виділених або не 

виділених в натурі (на місцевості) 

Забезпечення з боку ОМС за допомогою правових інструментів надходження ПДФО від 

оподаткування працівників таких підприємств до місцевого бюджету. 

 Лист ДФС УКРАЇНИ від 28.09.2015 №20530/6/99-99-17-02-01-15; 
(Відповідно до роз’яснення, ПДФО підлягає сплаті до місцевого бюджету за місцезнаходженням 

(розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України, в яких 

працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого 

суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів) 

 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку 

платників податків і зборів» № 1588 від 9.12.2011 р. П. 7. (із змінами і доповненнями); 
(Якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових 

декларацій, розрахунків чи звітів, а також нарахування, утримання або сплати податкі і зборів на 

території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі 

обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків 

зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому 

органі. Відтак, даний документ чітко визначає місцем сплати ПДФО той місцевий бюджет, на 

території якого безпосередньо розташовано і функціонує суб’єкт господарювання чи його підрозділи. 

 Лист ГУ ДФС у Львівській області від 05.11.2018 № 37670/10/13-01-13-01-16; 
(ПДФО підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) 

власних або орендованих приміщень (будівель) в різних адміністративно-територіальних одиниць, в 

яких працюють наймані працівники такого СПД, незважаючи на відсутність у такого СПД 

відокремлених структурних підрозділів) 

 Лист ДФС УКРАЇНИ від 04.04.2019 № 7331/5/99-99-13-03-02-16; 
(якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в 

яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов’язаний 

стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді 

заробітної плати  до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких 

структурних підрозділів та/або власних чи орендованих таких приміщень  (неосновне місце обліку) на 

рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. 

 

 Користуватися:  ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів 

України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» 

від 10.07.2018 р. №2497 були внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 

зокрема, п. 168.4 ПКУ був доповнений пп. 168.4.9 ПКУ. 

визначено, що суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим агентом з доходів за 

здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток 

(паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до 

відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису). 

Акцизний 

податок  

Специфіка справляння податку свідчить про 

невідповідність механізму оподаткування ним 

принципу соціальної справедливості 

Зарахування податку до спеціального фонду бюджетів базового рівня з чітко визначеним 

цільовим спрямуванням – фінансування ремонту доріг комунальної власності (оскільки податок 

фактично сплачується саме  автоводіями, з метою дотримання принципу соціальної справедливості 

платник податку має отримувати відповідну вигоду (суспільну послугу) від його сплати). 
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Податок 

на 

нерухоме 

майно, 

відмінне 

від 

земельної 

ділянки 

Не виконується п. 266.4.2 Податкового кодексу: 

визначення пільг сільськими, селищними, 

міськими радами та радами об’єднаних 

територіальних громад для фізичних осіб має 

здійснюватися, виходячи з їх майнового стану та 

рівня доходів; з об’єктів нежитлової нерухомості – 

в залежності від майна, яке є об’єктом 

оподаткування. 

 

Проблема: нерівномірність розподілу 

податкового навантаження між платниками 

податків 

Диференціація ставок оподаткування на об’єкти, які підлягають оподаткуванню, за такими 

чинниками: 

1. Тип поселення, в якому знаходиться будівля, за критеріями:  

- видом поселення (місто/село);  

- віддаленістю від центрів економічного розвитку – обласних центрів, міст обласного значення, 

районних центрів; 

- виділення зон в межах міст; 

2. Платник податку; 

3. Тип будівлі; 

4. Амортизаційні характеристики будівлі: 

- вік;  

- будівельні характеристики;  

- фізичний стан об’єкта оподаткування; 

5. Підключення до комунікацій. 

 

В селах близько ½ житлових будинків, які 

знаходяться у приватній власності, є такими, у 

власників яких відсутні юридичні документи про 

право на власність, а відтак вони не сплачують 

податку на нерухомість до місцевого бюджету. 

 

Проблема: неповне охоплення  об’єтків 

оподаткування при оподаткуванні нерухомості 

 

Розширення переліку тих юридичних документів, на основі яких формується база оподаткування 

майна. Такими документами слід визнати технічний паспорт та/або книгу господарського обліку. 

Ефективна 

мобілізація 

доходів до 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

Проблема: недостатність інформації для 

ефективного моніторингу сплати місцевих 

податків і зборів задля збільшення надходжень 

Та 

Використання ОМС відповідно прийнятих змін 

в процесі здійснення ефективної мобілізації 

доходів 

 Керуючись ч. 3 ст. 80 Бюджетного кодексу та враховуючи доповнення ст. 12 Податкового 

кодексу (чинне з 11.01.2019р.) , які визначають, що контролюючі органи відповідно до Бюджетного 

кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів ЗВІТНІСТЬ : 

• про суми нарахованих та сплачених, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих 

бюджетів податків і зборів на відповідній території щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що 

настає за звітним; 

• про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і 

грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати 

доходів бюджету від їх надання – щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу 

 Запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар 

лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України 

 підвищення: на 50% ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного 

значення; рентної плати за користування надрами для видобування нафти та газового 

конденсату; акцизного податку з тютюнових виробів (з 1.01.2019 – на 20%, з 1.07.2019 – на 9%), 

екологічного податку (з 41 коп. до 10 грн); 

 


