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АНОТАЦІЯ 

Шишканов О. А. Правове регулювання оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки. ‒ На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2019. 

Дисертація є результатом комплексного наукового дослідження 

теоретичних та практичних аспектів оподаткування нерухомого майна, відмінного 

від земельної ділянки, в контексті нормативно-правового регулювання відповідно 

до чинного законодавства України, в рамках якого проаналізовано як історичні 

передумови становлення оподаткування нерухомості в загальносвітовому 

масштабі та на території України, так і проблеми правового регулювання податку 

на сучасному етапі його розвитку. Зазначено, що з огляду на історично 

обумовлену традиційність та справедливість податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відносну простоту його адміністрування, вагому роль 

податку для фінансування потреб місцевих громад, його запровадження в Україні 

відбулося із істотним запізненням.  

На основі досягнень юридичної науки дисертантом визначено ознаки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як прямого 

реального, та місцевого податку, а також узагальнено наукові погляди на переваги 

та недоліки майнового оподаткування як такого. У результаті вивчення досвіду 

оподаткування нерухомості в зарубіжних країнах, у тому числі в державах, з 

точки зору соціально-економічного розвитку та історичних передумов  

наближених до України, зроблено висновок, що оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки, за чинним податковим законом України 

є досить лояльним до платників податків, у першу чергу до фізичних осіб, 

встановлюючи значну кількість пільг зі сплати податку та, як наслідок, низьке 

податкове навантаження на платників.   
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Дисертантом доведено, що віднесення чинним Податковим кодексом 

України податку на майно, до складу якого входить податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, до місцевих податків, є доцільним, обґрунтованим 

та відповідає практиці оподаткування нерухомості в розвинених країнах. 

Незважаючи на те, що питома вага платежів від справляння податку у загальному 

обсязі податкових надходжень місцевих бюджетів є відносно невеликою, розмір 

платежів щорічно зростає, маючи потенціал до подальшого збільшення. Цьому 

сприяє поступове усунення прогалин нормативно-правового регулювання 

податку, наприклад, удосконалення кадастрування об’єктів податку (шляхом 

перенесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень даних про об’єкти нерухомого майна, право власності на які були 

зареєстровані до 2013 р.), доопрацювання місцевими радами способів реалізації 

повноважень у сфері оподаткування.  

Системне дослідження норм чинного податкового закону, що регулюють 

майнове оподаткування, уможливило висновок, що включення податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до складу комплексного податку 

на майно, є штучним та невиправданим, оскільки всі три складові даного податку 

фактично є самостійними податками. 

 У дисертації проаналізовано податкову правосуб’єктність органів місцевого 

самоврядування, які наділені широкими повноваженнями в галузі оподаткування 

нерухомості з огляду на  правову природу податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, як місцевого податку. У результаті дослідження прийнятих 

місцевими радами нормативно-правових актів про встановлення місцевих 

податків автор приходить до висновку, що вказані суб’єкти в переважній 

більшості неефективно реалізують надані податковим законом повноваження в 

даній сфері. Дисертант вказує на недоцільність надання місцевим радам права 

самостійно вирішувати питання запровадження податку на території відповідної 

громади, без автоматичного встановлення податку у разі відсутності відповідного 

рішення органу місцевого самоврядування (за аналогією з єдиним податком та 

податком на майно в частині плати за землю), як і наділення місцевих рад надто 
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широкими повноваженнями щодо  визначення пільг та ставки податку. Беручи до 

уваги, що Податковий кодекс України передбачає пільги зі сплати податку для 

всіх фізичних осіб, забезпечуючи кожному володіти на праві власності житлом 

визначеної площі, що не оподатковується, податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, є податком на  розкіш, який обкладає площу житлової 

нерухомості тільки понад встановлений мінімум для забезпечення первинних 

потреб фізичної особи у житлі.  

Предметом особливої уваги в роботі стали проблеми регулювання елементів 

податку відповідно до чинного законодавства України. Зазначено, що Податковим 

кодексом України врегульовано всі елементи, які є обов’язковими для податку та 

необхідні для встановлення місцевого податку уповноваженими органами 

місцевого самоврядування – платника податку, об’єкт, базу оподаткування, ставку 

податку, порядок обчислення податку та податковий період, строк та порядок 

сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку. Податковий кодекс України також регулює пільги з податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, що встановлюються як безпосередньо на 

рівні закону, так і рішень органів місцевого самоврядування.  Стосовно платника 

податку визначено, що необхідною умовою  віднесення особи до кола платників 

податку є, крім  передбаченої податковим законом належності їй на праві 

власності об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, також володіння 

податковою правосуб’єктністю як здатність суб’єкта бути носієм та реалізовувати 

юридичні права та обов’язки в сфері оподаткування. У результаті аналізу норм 

податкового закону, що регулюють об’єкт податку, автор доходить висновку про 

необґрунтоване звуження даного поняття тільки до об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості, що за своїми конструкційними характеристиками є 

приміщеннями та будівлями. Як свідчить іноземна практика, об’єкти 

незавершеного будівництва також можуть обкладатися податком з метою 

стимулювання їх власників до скорішого завершення будівництва, включення 

об’єктів в господарський обіг та їх ефективного використання. Крім того, споруди 

як окремі об’єкти цивільних прав також є потенційними джерелами доходу для їх 
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власників, а відтак і можуть виступати об’єктами обкладання податком на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Втім, внаслідок конструкційних 

особливостей споруди не мають внутрішньої площі, що виключає їх 

оподаткування з поточним станом регулювання бази податку.  

Дисертантом зазначено застосування найбільш спрощеного підходу 

законодавця при визначенні бази податку через його загальну площу. У 

порівнянні з житловою площею об’єкта, що була базою податку до 2015 року, 

використання загальної площі є істотним прогресом. Однак світова практика 

оподаткування нерухомості містить численні приклади більш досконалих 

способів визначення бази податку, передусім це кадастрова та ринкова вартість 

нерухомості. Загалом саме ринкова вартість об’єктів нерухомості вважається 

найбільш справедливою та обґрунтованою для визначення бази податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. І площа, і різні види вартості 

нерухомості мають свої переваги й недоліки. Перевагами загальної площі як бази 

оподаткування є простота визначення та низькі витрати на адміністрування 

податку, особливо в умовах нерозвиненого чи неорганізованого ринку 

нерухомості. Передумовою запровадження вартості як бази податку є проведення 

їх масової оцінки об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в 

масштабах країни, що потребує спеціального нормативно-правового регулювання 

та витрачання значних бюджетних коштів. Як наслідок, витрати на 

адміністрування податку істотно зростуть. Дисертантом зроблено висновок, що на 

даному етапі соціально-економічного розвитку в Україні доцільно зберегти 

визначення бази податку через його загальну площу. Однак не можна також 

виключати застосування диференційованого підходу врегулювання бази для 

різних населених пунктів та регіонів – через загальну площу та вартість. Для 

перевірки обґрунтованості й економічної доцільності визначення вартості як бази 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можливим є 

проведення податкового експерименту в межах окремо взятих населених пунктів 

та територій. На основі дослідження нормативного регулювання ставки податку 

зауважено, що передбачення, поряд з основною ставкою, додаткової абсолютної 
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ставки для оподаткування об’єктів нерухомості, площа яких перевищує 

визначений Податковим кодексом України показник, в умовах щорічного 

інфляційного знецінення національної валюти, є необґрунтованим та призводить 

до зниження ефективності оподаткування і втрат місцевих бюджетів. Автор 

пропонує внести зміни до податкового закону, визначивши ставку податку для 

об’єктів житлової нерухомості підвищеної загальної площі в мінімальних 

заробітних платах, встановлених на 1 січня звітного (податкового) року. 

Окреслено недоліки  нормативно-правового регулювання елементів податку, а 

також запропоновано шляхи їх усунення. Недоліки Податкового кодексу України 

порушують принципи якості закону та правової визначеності, тягнуть свавільне 

втручання контролюючих органів у майнові права платників податків, а тому їх 

наявність в національному законодавстві є порушенням державою вимог 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обґрунтовано, що 

перелік платників податків слід доповнити суб’єктами підприємництва, яким 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, державної та комунальної 

власності передано на праві повного господарського відання. Доведено, що 

визначення видів та типів об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, а також 

їх класифікація саме для цілей оподаткування на рівні податкового закону є 

необхідною мірою в умовах в цілому нестабільного законодавства з низьким 

рівнем систематизації. Автор дисертації звертає увагу на окремі недоліки 

групування об’єктів нерухомості за видами та типами, запропонувавши при цьому 

власну класифікацію оподатковуваних об’єктів на рівні закону. Удосконалена та 

деталізована класифікація об’єктів податку дозволить місцевим радам більш 

ефективно регулювати податок із встановленням диференційованих ставок та 

пільг у визначених законом межах. Указано на істотну невідповідність 

класифікації об’єктів нерухомості відповідно до податкового закону та 

законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухомість. Беручи 

до уваги, що дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень є основою для адміністрування податку, цю невідповідність слід 
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усунути, уніфікувавши понятійний апарат у відповідних нормативно-правових 

актах різних галузей законодавства.  

На науковому рівні результати дисертаційного дослідження 

обґрунтовують необхідність удосконалення чинного законодавства, що регулює 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як місцевого податку 

та як складову податку на майно, в розрізі окремих елементів податку. Автором 

запропоновано практичні кроки з внесення змін до відповідних нормативно-

правових актів у галузі оподаткування. 

Сформульовані в дисертаційній роботі  теоретичні висновки та практичні 

рекомендації становлять цінність для розвитку наукових концепцій та підходів 

стосовно прямого реального оподаткування ,і зокрема, податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки; можуть бути використані органами 

державної влади для розробки концепцій реформування оподаткування 

нерухомого майна, підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, а 

також органами місцевого самоврядування при регулюванні податку в межах 

території відповідних територіальних громад. 

Ключові слова: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, пряме реальне оподаткування, податок на майно, місцеві податки, 

повноваження органів місцевого самоврядування у галузі оподаткування, 

податкова правосуб’єктність, нерухоме майно, об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, загальна площа об’єкта нерухомості, Державний реєстр речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
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ABSTRACT 

Shyshkanov O. A. Legal regulation of taxation of real estate property, different 

from land plot. – Manuscript. 

The thesis presented for a Сandidate of Juridical Sciences. Research 

Specialization: 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information 

law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

 The thesis is the result of a comprehensive study of theoretical and practical 

aspects of taxation of real estate property, different from land plot, in the context of its 

legal regulation under the current legislation of Ukraine.  The historical processes of the 

formation of real estate taxation both on the global scale and on the territory of Ukraine 

have been researched. It is noted that having regard to the traditionalism and fairness of 

the tax on real estate property, different from land plot, as well as the relative simplicity 

of its administration, its introduction in Ukraine took place with essential delay. 

Based on the achievements of judicial science, the author identified the features of 

the tax on real estate property, different from land plot, as direct real, and local tax, as 

well as summarized scientific views on the advantages and disadvantages of property 

taxation as such. As a result of studying the experience of taxation of real estate in 

foreign countries, including the ones, which are similar to Ukraine from the point of 

economic development and historical background, it was concluded that taxation of real 

estate property, different from land, according to the current tax law of Ukraine is rather 

loyal to taxpayers, primarily to individuals, by setting a large number of tax benefits 

and, as a result, a low tax burden. 

The author noted that the assignment of the property tax to local taxes is 

reasonable, justified and consistent with the practice of taxation of real estate in 

developed countries. Despite the fact, that the share of property tax payments in the 

total volume of tax local budgets revenues is relatively small, the amount of payments 

increases annually, with the potential for further increase. This is facilitated by the 

gradual elimination of the disadvantages of legal regulation of the tax, for example, 

improvement of the inventory of tax objects (by transferring data on real estate with 
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ownership registered before 2013, to the State Register of Property Rights to Real 

Estate and their Encumbrances), improvement of ways to exercise powers in the field of 

taxation by local councils etc. 

On the basis of systematic study of the current law governing property taxation, the 

author concludes that the inclusion of the tax on real estate property, different from land 

plot, into the complex property tax is artificial since all three components of the tax in 

fact are independent obligatory payments. 

The thesis analyzes the tax legal capacity of municipal councils, which have wide 

powers in the field of taxation of real estate property, taking into account the legal 

nature of the tax as local tax. As a result of study of the laws and regulations on the 

establishment of the tax adopted by local councils, the author concludes that the 

abovementioned bodies mostly inefficiently implement the powers provided by the tax 

law in this area. The author points out the inappropriateness of giving the municipal 

councils the right to decide on the introduction of the tax on the territory of the 

community, without automatic taxing in case of absence of the corresponding 

enactment of the local council (similar to the single tax and property tax in terms of land 

fee), as well as the allocation of councils to have too broad powers in the area of tax 

exemptions and tax rates. Taking into account, that the tax law provides for tax benefits 

for all individuals, ensuring that everyone has the right to own residential property of a 

non-taxable area, the tax is a luxury tax levied on residential area, which is just above 

the minimum required to meet the primary needs of an individual. 

The subject of special attention were the problems of regulating the elements of the 

tax in accordance with the current legislation. The author notes that the tax law 

regulates all the elements that are mandatory for the tax and are necessary for the 

establishment of the tax by municipal councils. They are the taxpayer, the object, the 

base and unit of taxation, the tax rate, the procedure for calculating the tax and the tax 

period, the term and the procedure for payment of tax, the term and procedure for 

submission of reports on calculation and payment of tax. Regarding the taxpayer, it is 

determined that the necessary prerequisite for assigning a person to a taxpayer group is, 

in addition to the ownership to residential or non-residential property, also the tax legal 
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capacity as the ability of a subject to be a bearer and to exercise legal rights and duties 

in the field of taxation. As a result of the analysis of the tax law, which regulates the tax 

object, the author points out unreasonable narrowing of the object scope only to 

residential and non-residential real estate, which, by their structural characteristics, are 

premises and buildings. According to the foreign practice of taxation, constructions-in-

progress can also be taxed in order to stimulate their owners to complete the 

construction, and for their further effective operation. In addition, constructions as 

objects of civil rights are also potential sources of income for their owners, and 

therefore they can be defined as tax objects. However, due to the structural features, 

these facilities do not have an internal area, which excludes their taxation under the 

current regulation of the tax base. The author notes, that legislator has applied the most 

simplistic approach of the determining the tax base through its total area. Compared to 

the residential area, which was the tax base until 2015, the application of the total area is 

a significant advance. However, the world practice of real estate taxation has framed 

more perfect ways to determine the tax base: inventory, rent and market assessment. In 

general, the market assessment of real estate is defined as the fairest and most justified 

to determine the base of the tax on real estate property, different from land plot. The 

author notes that both the area and various types of assessment have their advantages 

and disadvantages. The advantages of a common area as a tax base are the simplicity of 

definition and low tax administration costs, especially if the markets of real estate 

property are underdeveloped or unorganized. Prerequisite for the introduction of 

assessment of real estate objects as the tax base is conducting their mass assessment, 

which requires special legal regulation and spending significant budget funds. As a 

result, the cost of administering the tax will increase substantially. The author 

concluded that at the current stage of economic development of Ukraine it is sensible to 

preserve the definition of the tax base through its total area. However, it is also not 

possible to exclude the use of a differentiated approach to regulation of the base for 

different settlements and regions - through the total area and assessment. In order to 

verify the validity and economic feasibility of determining tax base through the 

assessment, it is possible to carry out a tax experiment within some settlements and 
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territories. On the basis of the study of the tax rate regulation, the author concludes that 

adoption of absolute rate for taxation of certain real estate objects in the context of 

annual inflationary depreciation of the national currency is unjustified and leads to 

decrease of the efficiency of taxation and losses of local budgets. The author proposes 

to amend the tax law by determining the tax rate for residential real estate of the 

increased general area in the minimum wages established as on January 1 of the 

reporting (tax) year. 

In the context of analysis of tax elements, legal defects in their regulation are 

outlined, as well as ways of their elimination are proposed.  

The author notes that the legal defects of the tax rules violate the principles of the 

quality of law and legal certainty, involve interference of tax authorities in the property 

rights of taxpayers; therefore they are a violation of the requirements of the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It is substantiated that 

the scope of taxpayers should be supplemented by entities of entrepreneurship, which 

possess state and municipal real estate property on the basis of full economic 

management. It is proved that the definition of types of residential and non-residential 

real estate property, as well as their classification for tax purposes at the level of the tax 

law, is a necessary measure caused by generally unstable legislation with a low level of 

systematization. The author of the dissertation pays attention to the specific 

disadvantages of grouping real estate by types, offering improved classification of 

taxable objects. Highly detailed classification of tax objects will allow municipal 

councils to regulate the tax more effectively, with the adoption of differentiated rates 

and relieves, within the rules of the tax law. There is a significant discrepancy in the 

classification of real estate in accordance with the tax law, and in accordance with civil 

law. Considering, that the data of the State Register of Property Rights on Real Estate 

Property and their Encumbrances are the basis for taxing, such discrepancies should be 

eliminated by unifying the conceptual apparatus in the relevant regulatory legal acts of 

various branches of legislation. 

At the scientific level, the results of the dissertation research substantiate the need 

to improve the current legislation on tax on real estate property, different from land plot, 
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as a local tax and as a component of the property tax, in the context of the tax elements. 

The author proposes practical steps to introduce changes to the relevant regulatory legal 

acts in the field of taxation and state registration of property rights. 

Theoretical conclusions and practical recommendations, which are formulated in 

the dissertation work, are valuable for the development of scientific concepts and 

approaches concerning direct real taxation and tax on real estate property, different from 

land plot, in particular, may be used by public authorities to develop concepts for 

reforming the taxation of immovable property, drafting of relevant legal acts, as well as 

by local governments when regulating the tax within the territory of the respective 

territorial communities. 

The key words: tax on real estate property, different from land plot», direct real 

taxation, property tax, local taxes, powers of local municipal bodies in the field of 

taxation, tax legal capacity, real estate property, residential and non-residential real 

estate property, total area of the real estate, State Register of Property Rights to Real 

Estate Property and their Encumbrances. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Одним з пріоритетних напрямків функціонування 

будь-якої держави є забезпечення мобілізації публічних фондів коштів у обсягах, 

необхідних для ефективного виконання покладених на неї функцій та досягнення 

цілей. Передумовою формування таких фондів коштів є в першу чергу наявність 

податкової системи, до якої входять економічно доцільні податки та збори і яка 

забезпечує ефективне виконання фіскальної, розподільчої, регулюючої та інших 

функцій.  

Незважаючи на те, що податкове законодавство України вперше згадує 

податок на нерухомість ще у 1994 р., правовий механізм даного податку повною 

мірою було врегульовано лише у 2010 р., з прийняттям Податкового кодексу 

України (далі ‒ ПКУ), а істотно вдосконалено – в 2014 р. внаслідок так званої 

«малої» податкової реформи. Як результат, податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки (далі ‒ ПНВЗД), зайняв помітне місце в структурі 

податкових надходжень місцевих бюджетів, демонструючи при цьому щорічне 

збільшення. Як місцевий податок, даний платіж є однією з важливих гарантій 

фінансової автономії місцевого самоврядування в рамках глибоких 

трансформацій у державі, спрямованих на децентралізацію та розширення 

повноважень територіальних громад. Прозорість, відносна простота 

адміністрування, стабільність та прогнозованість надходжень від сплати податку є 

його очевидними перевагами, якими наразі користуються місцеві громади.  

В Україні суспільні відносини щодо справляння ПНВЗД розглядалися  

вченими юристами-фінансистами переважно фрагментарно в контексті 

опрацювання більш широких явищ чи інститутів, наприклад, майнового 

оподаткування чи окремих елементів податку, розкриваючи при цьому тільки 

окремі розрізнені аспекти оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки (далі ‒ НМВЗД). Спеціальні дослідження правового 

регулювання безпосередньо ПНМВЗД є цінними з точки зору теоретичного 

опрацювання правової природи податку та історичних передумов його розвитку, 
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однак потребують поглиблення й актуалізації в частині вивчення елементів 

податку з урахуванням змін до законодавства України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи 

юридичного факультету в рамках бюджетної теми «Теорія і практика адаптації 

України до законодавства ЄС» (№16БФ042-01, номер державної реєстрації 

0101U003579), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог 

законів України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №2657-XII, «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. №2623-III, положень 

Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні та першочергові заходи щодо її реалізації, затвердженої Указом 

Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р., Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом 

Президента України № 68/2016 від 26.02.2016 р., Пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. 

№ 942, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових 

наук України на 2016 ‒2020 pр., затвердженої постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р.  

 Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

поглиблення наукових знань про правову природу ПНМВЗД шляхом вивчення 

історичних передумов розвитку податку та іноземного досвіду оподаткування 

НМВЗД, розгляду елементів податку, а також напрацювання рекомендацій щодо 

усунення недоліків законодавства України у даній сфері. 

 Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання: 

 - визначити правову природу ПНМВЗД як прямого реального, а також 

місцевого податку, розкрити його місце та значення в податковій системі України; 
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- провести комплексний аналіз наукових поглядів щодо історичного 

процесу виникнення та розвитку оподаткування НМВЗД у світовому масштабі і в 

Україні; 

- вивчити зарубіжний досвід оподаткування НМВЗД, з виокремленням 

основних моделей оподаткування майна;  

 - розкрити особливості нормативно-правового регулювання платника як 

елементу податку; 

- з’ясувати правову природу об’єктів житлової та нежитлової нерухомості 

як об’єктів податку; 

- дослідити базу ПНМВЗД відповідно до ПКУ; 

- охарактеризувати ставки, що застосовуються для оподаткування НМВЗД; 

- з’ясувати порядок обчислення, декларування, строк та порядок сплати 

податку;  

- визначити особливості регулювання пільг з ПНМВЗД; 

 - окреслити недоліки нормативно-правового регулювання ПНМВЗД;  

 - обґрунтувати практичні рекомендації з удосконалення чинного 

законодавства України у частині регулювання ПНМВЗД. 

 Об’єкт дослідження ‒ врегульовані правом суспільні відносини у сфері 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. 

 Предметом дослідження є правове регулювання оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки. 

 Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

склала сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання: 

діалектичний, історико-порівняльний, формально-юридичний, порівняльно-

правовий, формально-юридичний, статистичний. Діалектичний метод, що 

базується на засадах єдності, цілісності систем при вивченні їх окремих 

взаємообумовлених складових, застосовано при аналізі елементів у складі цілісної 

структури механізму податку, а також при розробці шляхів удосконалення 

правового регулювання таких елементів (підрозділи 2.1. – 2.6, 3.1., 3.2.). За 

допомогою історико-порівняльного методу досліджено процес становлення 
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оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в розрізі як 

загальносвітової, так і вітчизняної історії, а також узагальнено розвиток наукової 

думки щодо майнового оподаткування (підрозділи 1.1., 1.2.). Порівняльно-

правовий і формально-юридичний методи використано з метою розгляду норм 

чинного законодавства України, а також податкового законодавства зарубіжних 

держав у галузі оподаткування будівель, споруд та їх комплексів (підрозділи 1.2., 

1.3.). Це дозволило окреслити найбільш значимі моделі та конструкції податку і 

запропонувати деякі з них для впровадження в Україні. Застосування 

статистичного методу дозволило виявити динаміку зростання надходжень від 

сплати ПНМВЗД до місцевих бюджетів, визначити роль податку для місцевого 

самоврядування (підрозділи 1.1., 1.3.). 

  Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали праці таких 

вітчизняних учених-правників, як Н. Атаманчук, Л. Воронова, Д. Гетманцев, 

А. Дубоносова, М. Кучерявенко, О. Музика-Стефанчук, О. Орлюк, О. Покатаєва, 

Н. Пришва, Л. Савченко, В. Удяк, В. Хохуляк, Н. Якимчук та ін. Застосовано 

самостійні глибокі дослідження безпосередньо питань оподаткування нерухомого 

майна, що проведені І. Бухтіяровою, Р. Гаврилюк, О. Ковалем, А. Кравчун, 

Д. Кригіною, І. Криницьким, Н. Шкільовою. Дисертант опирався також на 

положення наукових праць визначних учених-фінансистів минулого, зокрема  ф. 

Еєберга, А. Ісаєва, Д. Львова, Дж. Мілля, І. Озерова, М. Тургенєва, І. Янжула, 

сучасних зарубіжних авторів: М. Березіна, Д. Вінницького, І. Кучерова, 

С. Пєпєляєва, Н. Хімічевої, Д. Черника та інших. Вагоме значення для виконання 

даного дослідження мали й розвідки вітчизняних учених у галузі економіки та 

фінансів В. Андрущенка, О. Багрія, Н. Бобох, Е. Кадебської, С. Лекаря, 

В. Письменного. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

нормативно-правові акти та міжнародні угоди, учасником яких є держава Україна, 

закони України, нормативно-правові акти підзаконного рівня, у тому числі акти 

органів місцевого самоврядування про встановлення ПНМВЗД, а також 

відповідне законодавство зарубіжних держав та ЄС. 
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 Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять рішення судів України у 

справах про оскарження рішень контролюючих органів про донарахування 

зобов’язань з ПНМВЗД, рішення Європейського суду з прав людини (далі ‒ 

ЄСПЛ) про застосування положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є комплексним правовим дослідженням, у якому з використанням 

необхідних методів наукового пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної 

юридичної науки, з урахуванням європейського досвіду, положень чинних 

національних та міжнародних нормативно-правових актів, законопроектів, 

матеріалів судової практики, історичних пам’яток права окреслено теоретичні та 

практичні проблеми оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки, як прямого реального, а також місцевого податку. 

 Наукова новизна виявляється в таких положеннях дослідження: 

 уперше: 

- сформульовано поняття «податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» ‒ це регулярний, обов’язковий, нецільовий, індивідуально 

безвідплатний, безумовний платіж, що регулюється уповноваженими органами 

державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законом порядку, 

сплачується фізичними і юридичними особами, у тому числі нерезидентами, до 

місцевих бюджетів у зв’язку з належністю їм на праві власності об’єктів житлової 

та нежитлової нерухомості; 

- надано визначення  таким елементам податку, як «платник ПНМВЗД» ‒ це 

фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, що мають податкову 

правосуб’єктність, володіють на праві власності об’єктами житлової та/або 

нежитлової нерухомості та несуть у зв’язку з цим установлені законом податкові 

обов’язки; «об’єкт ПНМВЗД» ‒ це будівлі, приміщення та їх комплекси, що 

належать до об’єктів житлової або нежитлової нерухомості, а також частки в 

праві власності на них, з перебуванням яких у власності фізичних та юридичних 
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осіб, у тому числі нерезидентів, пов’язане виникнення у таких осіб податкового 

обов’язку;  

- доведено необхідність розширення переліку платників податків 

суб’єктами підприємництва, які володіють на праві повного господарського 

відання об’єктами оподаткування державної та комунальної власності; 

- аргументовано недоцільність об’єднання плати за землю, ПНМВЗД, 

транспортного податку в податок на майно з огляду на те, що всі вказані складові 

податку на майно є цілком самостійними податками, а їх об’єднання є штучним і 

не сприяє удосконаленню оподаткування відповідних об’єктів; 

- обґрунтовано необхідність зміни класифікації об’єктів ПНМВЗД, 

наведеної в ПКУ, у тому числі шляхом запровадження спільної класифікації 

нерухомого майна для цілей оподаткування та державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно, що сприятиме удосконаленню адміністрування податку; 

 - проаналізовано доцільність і передумови оподаткування низки об’єктів  та 

роблено висновок, що: а) споруда як нерухомість є потенційним об’єктом 

податку, однак за умови визначення вартості як бази оподаткування; б) об’єкт 

незавершеного будівництва може бути визначений об’єктом податку, поряд з 

об’єктами житлової та нежитлової нерухомості, з метою стимулювання 

забудовників до скорішого завершення будівництва та ефективної експлуатації 

об’єкта; в) підприємство як єдиний майновий комплекс не може бути об’єктом 

податку, оскільки має суперечливу правову природу і поєднує в собі різні види 

майна;  

- для цілей оподаткування дано визначення таким поняттям, як 

«приміщення» ‒ наземна або підземна частина внутрішнього об'єму будівлі, 

обмежена несучими та огороджувальними або сполученими (несуче-

огороджувальними) будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, 

«об’єкт незавершеного будівництво» ‒ об’єкт будівництва, зведення якого 

почалося відповідно до законодавства, понесені витрати на його спорудження, не 

прийнятий в експлуатацію в установленому порядку та право власності на який 

зареєстровано в установленому законом порядку; 
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 - доведено недоцільність застосування абсолютної ставки ПНМВЗД у 

розмірі 25 000 грн (як додаткової до основної ставки) до об’єктів, загальна площа 

яких перевищує передбачений в ПКУ розмір, з обґрунтуванням необхідності її 

визначення у відсотковому відношенні до мінімальної заробітної плати на 

початок звітного (податкового) року (за аналогією з основною ставкою податку); 

 удосконалено: 

 - поняття таких видів об’єктів оподаткування, як об’єкти житлової та 

нежитлової нерухомості – шляхом їх визначення не тільки через будівлі, але й 

через приміщення та їх комплекси; 

 - визначення поняття «котедж» як об’єкта житлової нерухомості, під яким 

слід розуміти одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для 

постійного проживання, що розташований на присадибній ділянці. Уточнення 

вказаного поняття у Кодексі необхідне, адже його визначення в чинному ПКУ  

дає підстави стверджувати про одночасне охоплення даним поняттям і 

безпосередньо будівлі, і земельної ділянки, на якій вона розташована; 

 - порядок розгляду заяв платників податків щодо звірки даних, за яким 

передбачити строк розгляду контролюючими органами заяв платників про звірку, 

а також визначити, що документи, які посвідчують право власності на об’єкти 

нерухомості, у паперовій формі мають пріоритет над документами в електронній 

формі; 

 отримали подальший розвиток:  

- наукові погляди на правову природу ПНМВЗД в Україні як прямого 

реального, а також місцевого податку;  

- положення про те, що передумовою набуття особою статусу платника 

ПНМВЗД є володіння податковою правосуб’єктністю, оскільки остання визначає 

здатність особи бути носієм та реалізовувати права та обов’язки у сфері 

оподаткування; 

 - погляди про неспроможність пропозицій щодо запровадження в Україні 

єдиного комплексного податку, об’єктом якого одночасно є земельна ділянка та 

штучні споруди, які на ній знаходяться. Земельні ділянки та нерухоме майно, 
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відмінне від земельної ділянки, є різними об’єктами за правовими та природньо-

технічними властивостями, а їх оподаткування як єдиного об’єкта призведе до 

надмірного ускладнення та здорожчання адміністрування і потенційно – до 

великої кількості спорів між платниками та контролюючими органами; 

- пропозиції щодо реформування бази ПНВЗД у контексті дискусії стосовно 

доцільності її визначення через фізичні чи вартісні показники. Незважаючи на 

окремі переваги застосування вартості для визначення бази податку у порівнянні 

із загальною площею об’єкта, як передбачено в чинному ПКУ, в Україні в 

середньостроковій перспективі відсутні економічні та законодавчі передумови 

для запровадження вартісних показників як бази оподаткування.  

 Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний 

інтерес і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень проблем прямого 

реального оподаткування в цілому та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, зокрема; 

– правотворчості – з метою удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів з питань оподаткування нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки; 

– правозастосуванні – для більш точного розуміння правової сутності 

відносин з оподаткування нерухомого майн, відмінного від земельної ділянки, 

при тлумаченні та застосуванні норм законодавства в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, судів, а також суб’єктів 

приватного права; 

– навчальному процесі – у ході підготовки лекцій, навчальних посібників та 

підручників з дисциплін «Фінансове право», «Податкове право», «Муніципальне 

право» та інших правових дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження 

були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в 
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Україні» (6-7 жовтня 2017 р., м. Херсон); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, 

нормотворчості та практики», м. Люблін, Республіка Польща (17 квітня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Вітчизняна юридична наука в 

умовах сучасності», організатор Асоціація аспірантів-юристів (м. Харків, 15-16 

березня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 

15 наукових працях, з яких: 4 наукові статті у фахових виданнях України; 1 стаття 

у науковому періодичному виданні іншої держави; 3 публікації за матеріалами 

науково-практичних конференцій; 7 публікацій науково-практичного характеру за 

напрямом дослідження в інших виданнях.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять одинадцять підрозділів, висновків до кожного розділу і загальних 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

220 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 232 найменування на 22 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 ЕВОЛЮЦІЯ, ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА 

ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ  

 

1.1 Правова природа оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки 

ПНМВЗД є місцевим податком, що зазнає особливо динамічного розвитку з 

моменту прийняття ПКУ [99]. Будучи вперше згаданим у законодавстві України в 

1994 р., після внесення відповідних змін до Закону України «Про систему 

оподаткування» [158], податок залишався суто декларативним, без врегулювання 

правового механізму, до 2010 року. Однак тільки з 2015 р., внаслідок чергових 

змін до ПКУ, оподаткування охопило не тільки житлову нерухомість, а й 

нежитлову; зменшення розміру неоподатковуваної площі житлових об’єктів 

нерухомого майна призвело до залучення широкого кола фізичних і юридичних 

осіб до сплати податку, а також до щорічного зростання надходжень від сплати 

податку до місцевих бюджетів [80]. 

Чинне законодавство України визначає ПНМВЗД складовою частиною 

місцевого податку на майно, поряд із платою за землю та транспортним податком. 

Аналізуючи вказані складові новоутвореного у 2014 р. податку на майно, не 

можна не відзначити очевидні штучність та певну неорганічність такого 

об’єднання. Дійсно, ПНМВЗД, плата за землю та транспортний податок як 

частини місцевого податку на майно мають спільну рису – майно як об’єкт 

оподаткування. Однак кожен із вказаних податкових платежів має свій окремий 

правовий механізм зі специфічними елементами, у тому числі з різними видами 

майна як об’єктами оподаткування. Адміністрування таких платежів здійснюється 

відокремлено, насамперед з огляду на специфічність об’єктів оподаткування з їх 

фізичними, кількісним, вартісними та іншими характеристиками. Зокрема, для 

ПНМВЗД, плати за землю, податку з транспортних засобів, які входять до складу 

податку на майно, окремими нормативно-правовими актами затверджено різні 

форми податкових декларацій [142; 143; 144]. Все це дає змогу стверджувати, що 
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ПНМВЗД та інші складові податку на майно за своєю правовою природою є 

цілком самостійними податковими платежами, об’єднання яких в один податок 

жодним чином не сприяє удосконаленню їх нормативно-правового регулювання.  

НМВЗД є традиційним об’єктом оподаткування, що бере початок з часів 

перших державних утворень, хоча в хронологічному екскурсі оподаткування 

житла та нежитлових будівель поступається історичним свідченням щодо 

особистого оподаткування особи та податків на землю. Як зазначає В. Рубаник, 

власність і право на неї, забезпечення та захист цього права протягом всієї відомої 

історії людства постійно були і залишаються в центрі уваги суспільства, оскільки 

саме навколо цього велась, ведеться та, ймовірно, буде і далі вестись напружена 

боротьба на всіх макро- та мікрорівнях, оскільки право на власність лежить в 

основі самого людського буття, а питання регулювання відносин власності 

належать до числа найбільш складних проблем суспільного розвитку [170, с. 52]. 

Податки на власність існували у Стародавніх Єгипті, Вавилоні, Персії, Китаї та 

інших державах того часу. Більшість населення існувало за межею бідності і 

мешкало у примітивних спорудах, тому першочергова фіскальна увага держави 

була спрямована на землю та її виробничі потужності, що давали прибуток, і 

лише потім – на місце проживання платників податків. Відомо, що ще в 

Стародавньому Єгипті основним доходом державної казни була плата за 

користування землею, яка належала голові держави. Так само в Стародавньому 

Римі, в якому для громадян податкових зобов’язань майже не існувало, загальні 

видатки міста-держави покривались за рахунок передачі в оренду громадських 

земель. 

Земля та штучно зведені на ній капітальні будівлі і споруди є ідеальними 

об’єктами оподаткування, оскільки вони – джерело (або потенційне джерело) 

регулярного прибутку, мають постійне місцезнаходження, не можуть бути 

переміщені без пошкодження, що унеможливлює їх приховування, їм властиві 

необхідні фізичні чи вартісні характеристики для обрахування розміру податку. У 

Стародавні часи, коли адміністрування податків перебувало на примітивному 
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рівні, вказані властивості землі, будівель та споруд визначили їх роль як одних з 

перших об’єктів оподаткування [29]. 

На необхідності запровадження ПНМВЗД у податковій системі України 

наголошували такі науковці, як І. Бондаренко [16], В. Мельник [78, с. 64], Є. 

Хорошаєв [193, с. 128], В. Письменний [97, с. 12] та інші. 

Зокрема, І. Бондаренко вказує, що нерухомість є одним із унікальних об’єктів 

оподаткування та виділяє такі його властивості, як візуальна наочність, 

постійність місцезнаходження, тривалість існування, державна реєстрація [16]. 

В. Чекіна в даному контексті зазначає, що податки на нерухоме майно є 

найменш шкідливим видом податків з точки зору їхнього впливу на економічне 

зростання, на відміну від податків на доходи і споживання [197]. 

Основними фінансовими та економічними цілями, які досягаються 

державою за допомогою механізму оподаткування нерухомого майна, є: 

- забезпечення стабільних надходжень до місцевих бюджетів для 

ефективного виконання органами місцевого самоврядування своїх функцій; 

- стимулювання раціонального господарського та особистого 

використання нерухомості; 

- оподаткування доходів, що не оподатковуються податками на доходи 

(рента за користування нерухомістю, тіньові доходи); 

- збільшення пропозиції нерухомості на ринку, вплив на структуру типів 

забудови, прискорення обороту нерухомості на ринку у зв’язку зі зростанням 

стимулів до звільнення «надлишкового», неприбуткового майна. 

- вирівнювання дохідної та майнової диференціації населення і 

перерозподіл багатства; 

- запобігання спекулятивному обороту нерухомості [59, с. 13]. 

Безперечно, ПНМВЗД як прямий реальний податок має всі загальновідомі 

ознаки податків та відповідає визначенню, що міститься у статті 6 ПКУ, згідно з 

яким податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до вказаного кодексу [99].  
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До рис ПНМВЗД, які є загальними для всіх податкових платежів, слід 

віднести: 

- законність встановлення податку, що полягає у встановленні його 

уповноваженим органом та відповідно до встановленої процедури; 

- публічність податку, тобто одностороння реалізація державою права на 

встановлення податку на власній території (реалізація податкового суверенітету), 

якому кореспондує публічно-правовий обов’язок платника сплачувати податок; 

- обов’язковість сплати податку, що передбачає загальнообов’язковість 

виконання платниками їх публічних зобов’язань із сплати податків; 

- майновий характер податку, що полягає у сплаті податку передусім 

грошима; 

- перехід права власності в процесі сплати податку, що передбачає 

примусове відчуження частини майна платника в процесі оподаткування на 

користь держави; 

- встановлений порядок сплати податку, тобто належне виконання 

податкового зобов’язання платника податку лише при дотриманні всіх 

встановлених процедур із його сплати (обрахування податку, подання декларації, 

сплати суми податку); 

- нецільовий характер податку, що передбачає зарахування податку до 

місцевого бюджету без заздалегідь встановленої мети його використання; 

- примусовість, за якої можливість застосування державного примусу в 

процесі оподаткування, не виключаючи сплату податку за загальним правилом 

добровільно; 

- безумовність, що полягає у сплаті податків незалежно від умов та 

неможливість повернення сплаченого відповідно до законодавства податку; 

- індивідуальна безвідплатність, що передбачає неможливість одержання 

платником податку індивідуального зустрічного еквівалентного задоволення від 

держави за сплату ним податку та водночас обов’язок держави забезпечити 

гарантовані соціальні стандарти життєдіяльності для власних громадян-

платників податку, які мають на це право відповідно до закону [30, с. 30]. 
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Водночас ПНМВЗД має свої особливості, які переважно визначаються його 

правовою природою як прямого реального, а також місцевого податку. 

З точки зору елементного складу передусім йдеться про об’єкт 

оподаткування, яким виступає різновид майна – нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, а базою оподаткування – відповідна частина цього майна. 

Майно, що є об’єктом оподаткування ПНМВЗД, повинно бути індивідуалізоване 

та речові права на нього підлягають обов’язковій державній реєстрації. Крім того, 

об’єкти оподаткування – це завжди капітальні штучні конструкції, а тому вони 

досить помітні, що значно ускладнює ухилення від оподаткування.  

Специфікою регулювання ПНМВЗД за законодавством України, на відміну 

від усталених вчень про пряме реальне оподаткування, є та обставина, що 

ПНМВЗД спрямовується безпосередньо на оподаткування майна як такого, тобто 

капіталу, а не на оподаткування середнього доходу, що має приносити майно у 

звичайних умовах. Дане питання стосується джерела прямих реальних податків.  

Політична економія визначає, що кожне майно складається із капіталу та 

доходу. Капітал – це частина майна, що слугує для виробництва нових цінностей, 

дохід – інша частина, яка одержується знову, як результат продуктивного 

споживання капіталу протягом відомого періоду часу. Без капіталу неможливе 

виробництво. Відповідно оподатковуватись повинен не капітал, а дохід. Однак і 

дохід є двох видів: валовий та чистий (валовий дохід за вирахуванням витрат на 

виробництво). Оскільки Адам Сміт відносив витрати на виконання державних 

функцій до невиробничих, тобто таких, що не створюють додатковий капітал та 

навіть не відтворюють його, оподаткуванню підлягає лише чистий дохід. Це, на 

думку Адама Сміта, не тільки відповідає справедливості оподаткування, а й 

створює необхідні передумови для сталого економічного розвитку. На сьогодні 

визначене оптимальне економічне джерело оподаткування ні в кого не викликає 

заперечень. При цьому принцип, відповідно до якого джерелом оподаткування 

може бути виключно дохід, «не повинен бути зрозумілий в тому сенсі, що об’єкт 

та підстава податку можуть бути знайдені тільки в прибутку, а не в майні. Вплив 

податку залежить від його розміру, а не від об’єкту. Дійсно, не надто високий 
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податок може залишити майно в тому ж стані навіть тоді, коли він сплачується з 

майна чи капіталу, тобто є номінальним податком на ці джерела; з іншого боку, 

завеликий податок, хоча й буде визначатися за рівнем доходу, може зменшити 

майно або ускладнити його зростання» [67].  

Таким чином, дохід, бажано чистий дохід, повинен бути джерелом будь-

якого податку, в тому числі й прямого реального, незважаючи на те, що його 

об’єктом є майно. А розмір податку повинен бути обрахований таким чином, щоб 

передбачити передачу державі частини того доходу, який це майно приносить або 

може принести за звичайних економічних умов на певній території.  

Як зазначав професор Д. Львов, істинним об’єктом всілякого податку є 

чистий дохід і при цьому – вільний чистий дохід в особистих податках та 

об’єктивно-чистий дохід (виручка) в податках реальних [75, с. 293]. 

В. Яроцкій вказував, що найбільш досконалою формою є обкладання прямо 

відповідно доходу, що приносить будинок, тобто на засадах подохідного податку. 

При визначенні дохідності необхідно мати на увазі чистий дохід [209, с. 112]. 

Взаємозв’язок економічної вартості, а отже і дохідності майна, із розміром 

податку є принциповою ознакою сучасних реальних податків. Як вже згадувалося 

вище, сучасна українська модель ПНМВЗД не відповідає цьому принципу. Адже 

чинною редакцією ПКУ нерухоме майно оподатковується за формальною 

ознакою площі. При цьому повністю ігнорується економічна вартість та 

дохідність нерухомого майна. У цьому контексті слід відзначити і таку суто 

економічну особливість прямого реального податку, як його амортизація, тобто 

зменшення цінності оподаткованого майна на суму капіталізованого податку. 

Вона проявляється при переході майна з рук в руки, коли новий покупець, 

розраховуючи вплив податку, що зменшує дохід із об’єкту нерухомості, 

запропонує за нього ціну дещо меншу, ніж та, яку він погодився би сплатити до 

введення податку [67].  

Розглядаючи принцип оподаткування доходу при прямому реальному 

оподаткуванні, слід звернути увагу на концепцію розподілу доходів залежно від їх 

податкової здатності на фундовані та нефундовані. Останні мають своїм 
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джерелом особисту працю одержувача та не мають жодної опори в капіталі, вони 

тимчасові та не постійні. Їх одержання перебуває у тісному взаємозв’язку з 

особою їх володільця, а припинення або послаблення його діяльності під впливом 

якихось обставин тягне за собою припинення або зменшення самого доходу. 

Фундованими доходами є доходи, що випливають із володіння майном, вони є 

постійними, довічними та являють собою повну протилежність нефундованим 

доходам. Протягом тривалого часу вважалося, що саме нефундовані доходи, 

зважаючи на їх природу, повинні обкладатися в меншому розмірі, ніж доходи 

фундовані. Так, видатний російський фінансист І.І. Янжул писав: «в науці 

прийнято за правило, що у зв’язку з умовами, в які поставлені особи з 

нефундованими доходами, останні повинні оподатковуватися в меншому розмірі» 

[208, с. 264]. Зазначений підхід є доволі спірним, особливо сьогодні, та 

продиктований необхідністю захистити від надвеликого оподаткування доходи 

тих осіб, які заробляли їх власною працею, на противагу особам, що одержували 

дохід від експлуатації майна.  

Специфіка об’єкта ПНМВЗД визначає і специфічну одиницю 

оподаткування (квадратний метр) та масштаб податку. 

Завдяки тому, що облік об’єктів нерухомості ведеться уповноваженим 

суб’єктами державної реєстрації шляхом кадастрування, обрахування суми 

податку здійснюється також органами державної влади (в Україні – для фізичних 

осіб), а не платниками, які звільняються в цьому випадку від обов’язкового 

декларування податку.  

До ознак ПНМВЗД слід віднести передусім кадастрування як необхідний 

елемент при визначенні об’єкта оподаткування та податкової бази. Облік об’єктів 

оподаткування значно здорожує їх адміністрування. Водночас кадастр (реєстр) 

об’єктів нерухомого майна та речових прав на них виконує не тільки функцію 

оподаткування, а й інші неподаткові функції держави (облік та підтвердження 

права власності, інших речових прав тощо). Тому віднесення витрат з ведення 

кадастру тільки на адміністрування податку не є мотивованим.  
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З питанням належного обліку об’єктів оподаткування та наповнення 

кадастру (реєстру) необхідним обсягом інформації пов’язана необхідність 

проведення періодичної оцінки об’єктів ПНМВЗД. Втім, чинне законодавство 

України не передбачає використання вартості нерухомого майна у якості бази 

оподаткування, про що буде йтися у наступному розділі. 

Прямі реальні податки вважаються одними з найбільш справедливих. 

Норма підпункту 4.1.6. пункту 4.1. статті 4 ПКУ до принципів податкового 

законодавства відносить принцип соціальної справедливості, що є однією із 

сторін справедливості та під яким слід розуміти установлення податків і зборів 

відповідно до платоспроможності платників податків. Однак далеко не всі 

науковці поділяють думку про справедливість саме прямих реальних податків 

порівняно передусім з непрямими. 

В. Рядінська вказує, що принцип справедливості набуває особливої 

актуальності в умовах значної диференціації українського суспільства, що 

пов’язано з питанням справедливості розподілення доходів та податкового тягаря 

між різними прошарками населення, від вирішення якого залежить не лише 

сприйняття суспільством податкової системи як справедливої, а й і її 

справедливість. Вчена доходить висновку, що принцип справедливості є 

багатоаспектною категорією, яка містить підпринципи рівності, загальності, 

платоспроможності, економічності, співрозмірності, фіскальної достатності, 

нейтральності – як умови справедливого оподаткування [171, с. 173]. 

І. Тарасов так узагальнює погляди науковців XVIII – XIX століть  на 

переваги та недоліки прямого та непрямого оподаткування в контексті їх 

справедливості й доцільності: «Майнові податі, що падають на майно, спадщину 

та капітали, мають рішучих супротивників та енергійних захисників. 

Супротивники, наприклад Рикардо, Умпфенбах, Рау та інші, не розділяючи, як 

вказує А. Вагнер, належним чином приватні та народні капітали, стверджують, 

ніби всіляке податне відрахування з майна та капіталів зменшує продуктивність 

останніх, внаслідок чого спричиняється шкода народному господарству 

незалежно від його невирівнювання, оскільки не все майно приносить однаковий 
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дохід, непостійності, оскільки майно являє собою різні величини, що змінюються, 

і невсеосяжність, оскільки не тільки майно приносить дохід. Численні захисники 

цієї податі, наприклад, Губер, Мілль, Шмоллер, Гельд, Меньє, А. Вагнер та інші, 

стверджують, що переваги майнової податі полягають в її справедливості, 

всеосяжності, спонуканні до продуктивного розміщення майна, зручності 

обкладання, урівнюванні та повній відповідності основним засадам державного 

господарства. Обкладання всього майна податком, незалежно від того, що при 

сучасних господарських умовах це є практично неможливим, було б досить 

неурівнювальним, оскільки одні й ті ж частини одного майна мають для різних 

осіб неоднакове значення. Тому позитивні властивості майнової податі 

виявляються в більшій чи меншій мірі тільки тоді, коли вона падає на нерухоме 

майно, грошові капітали та предмети розкошів, при чому оклад податі 

встановлюється в процентному співвідношенні до цінності обкладеного майна, 

що визначається різними способами» [179, с. 315].  

П. Леруа-Больйо зазначає, що прямі податки мають великі переваги і 

декілька недоліків. Переваги є настільки значними, що у кожному бюджеті прямі 

податки повинні становити значну частину кожного бюджету. Але й недоліки є 

настільки великими, що неможливо наповнювати великий державний бюджет 

тільки за рахунок цих податків. Саме тому необхідним є існування непрямих 

податків [226].  

На користь непрямого оподаткування висловлювався Джон Стюарт Мілль, 

який обґрунтовував заперечення проти прямих податків тим, що пряме 

оподаткування не можна влаштувати повною мірою рівномірно без сприяння 

самих платників, а на таке не можна розраховувати при існуючому низькому рівні 

народної моральності. Податкова система, за версією Дж. Мілля, повинна 

складатися з прямих податків (переважно податки на землю, спадок та нерухоме 

майно) та непрямих податків, які повинні давати основні надходження державі 

[221].  

А. Ісаєв пропонував взагалі відмовитися від усіх непрямих податків, 

зважаючи на несправедливість останніх та шкідливість їх для розвитку народного 
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господарства. Адже податкова система тільки тоді задовольняє вимоги наукової 

думки, коли складається із податків, предмет яких дозволяє судити платіжну силу 

приватного господарства та про характер його доходів, оскільки тільки такі умови 

визначають, скільки громадянин повинен віддавати державі [179, с. 585]. 

І. Патлаєвський зазначає, що з точки зору права кращим об’єктом податку є 

майно взагалі, а майновий податок – це найбільш справедливий податок. На його 

думку, все майно з того моменту, як воно стає власністю громадянина і до того 

моменту, поки воно припиняє бути його майном, є джерелом державного 

майнового податку. При цьому до такого ж майна він прирівнював майно у будь-

якому вигляді, в тому числі і заробітну плату, дивіденди тощо. Такий податок 

повинен бути пропорційним, а не прогресивним [96]. 

І. Криницький вважає що майнове оподаткування має переваги перед 

іншими видами оподаткування за умови стабільної податкової системи [65].  

Вдалий досвід будь-якого оподаткування лежить не тільки і не стільки у 

площині правильного вибору виду податку, скільки у вдалому формулюванні 

механізму обкладання податком таким чином, щоб забезпечити максимальне 

покриття всіх можливих доходів платників, рівномірно розподіляючи між ними 

тягар оподаткування. Це і є шлях до справедливості оподаткування будь-яким 

податком. Водночас у прямому реальному оподаткуванні зазначена мета 

досягається порівняно легше. 

Слід відзначити соціальний характер ПНМВЗД, що відображає загальну 

тенденцію розвитку податкових систем сучасності, яка полягає не тільки у 

реалізації фіскальної функції податку, а й у дотриманні соціального аспекту, 

забезпеченні економічного розвитку, стабілізації економічних процесів [36]. 

Соціальна орієнтованість ПНМВЗД виявляється в окремих елементах податкового 

механізму, що характеризують його як засіб оподаткування розкоші. ПКУ 

гарантує кожній фізичній особі можливість задовольнити свої потреби в житлі 

шляхом володіння житловою нерухомістю без її оподаткування, якщо площа не 

перевищує встановленого кодексом показника. Так, відповідно до підпункту 

266.4.1. пункту 266.4. статті 266 ПКУ база об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, 
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в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника 

податку, один раз на базовий (податковий) період (рік) зменшується:  

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м; 

в) для різних типів житлової нерухомості – на 180 кв. м [99].  

Якщо площа об’єкта перевищує вказаний неоподатковуваний показник 

площі, оподаткуванню підлягає різниця, а не вся площа об’єкта нерухомості. Як 

наслідок, основними платниками податку в Україні є юридичні особи – власники 

нежитлової нерухомості, на яких вказана пільги не розповсюджується. Так, 

протягом січня-березня 2017 р. вказана категорія платників сплатила 88–93 % від 

загального обсягу податків [35]. Крім того, за наявності у платника податку 

об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа 

яких перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), такий 

об’єкт (об’єкти) додатково обкладається специфічною ставкою в розмірі 25 000 

грн на рік [99]. 

Ще одним проявом соціальної справедливості при оподаткуванні НМВЗД є 

встановлення в підпункті 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ переліку об’єктів 

нерухомості, які не є об’єктами податку, з метою захисту пільгових категорій 

громадян, підтримки певних галузей господарювання та сфер діяльності, а також 

для забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Зокрема, до таких віднесено будівлі дитячих будинків сімейного 

типу, гуртожитки, об’єкти житлової нерухомості, що належать дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування та інші, але не більше одного такого 

об’єкта на дитину. Окремо слід акцентувати увагу на тому, що ПКУ не відносить 

до об’єктів ПНМВЗД будівлі промисловості та будівлі, споруди 

сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб). Таку 

пільгу слід пояснити наміром законодавця підтримати суб’єктів реального 

сектору економіки. Зокрема, більшість таких суб’єктів – це власники виробничих 

будівель радянської епохи з великими площами, які в умовах сучасних 

економічних реалій є надлишковими. Тобто, оподаткування виробничих будівель 
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могло б призвести до надмірного збільшення податкового навантаження для 

підприємств, фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність у сфері 

промислового та сільськогосподарського виробництва. 

У масштабах загальносвітової практики оподаткування переважна більшість 

прямих реальних податків є джерелом надходжень саме місцевих бюджетів.  

Як зазначає А. Соколовська, у теорії оподаткування податки на майно 

розглядаються в безпосередньому взаємозв’язку з місцевими суспільними 

послугами. Доцільність їх запровадження обґрунтовується з позицій вигоди, яку 

власники майна отримують від послуг, які надаються органами місцевого 

самоврядування. Зокрема, стверджується, що збереження та ефективне 

використання нерухомості вимагає захисту прав власності шляхом забезпечення 

не лише загальної законності (функція центрального уряду), а й громадського 

порядку (функція органів місцевого самоврядування), будівництва місцевих 

комунікацій (доріг, мостів тощо), надання широкого спектру інших 

муніципальних послуг – із прибирання вулиць, їх освітлення, озеленення, 

утилізації сміття, каналізації, водопостачання. Доступність та якість 

муніципальних послуг підвищують споживчу цінність і вартісну оцінку 

нерухомого майна. Справедливо, що фінансування цих послуг, безпосередньо 

пов’язаних із володінням і користуванням майном, повинно здійснюватися за 

рахунок тих, хто отримує вигоди від їх надання – власників та користувачів 

нерухомості. Отже, місцеві податки, у тому числі податок на нерухомість, є 

інструментом забезпечення вигод від користування муніципальними послугами, 

платою за їх надання [174]. 

Досить вдало співвідноситься правова природа майнових податків як 

місцевих із думками Кнута Вікселя, який вперше застосував і науково 

обґрунтував роль податків у підвищенні суспільного добробуту. Вчений вважав, 

що головними принципами справедливого оподаткування є принцип корисності й 

принцип рівності між вартістю суспільних послуг та їх еквівалентом. Тобто, 

кошти, вилучені у населення у формі податку, повинні повертатися йому у 

вигляді державних послуг [30, с. 173]. 
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Підсумовуючи, процитуємо В. Лєбєдєва, який зазначає, що не можна 

обмежувати всю систему місцевих податків оподаткуванням тільки нерухомою 

власністю, оскільки не вона одна користується вигодами, що створюються 

місцевим самоуправлінням за рахунок зібраних податків. Правильний устрій 

місцевого оподаткування досягається тільки системою зборів, які стосуються 

кожної причасної особи, а не зупинкою на одному особливому податку. Стосовно 

ж місця застосування того чи іншого податку, то очевидно, що в якості сільсько-

общинного податку може виступати переважно податок поземельний, оскільки 

тут основою доходу слугує земля, а будівлі – лише доповнення до неї. Навпаки, 

податок з будівель повинен бути переважно податком міських громад. Земство 

може користуватися тим та іншим податком, але більшою мірою, звичайно, 

поземельним, оскільки головний предмет його піклування не місто, а земська 

територія [72, с. 129]. 

З огляду на зазначене, погоджуючись з В. Лєбєдєвим, слід констатувати 

справді більш тісний (порівняно із загальнодержавними податками) зв’язок 

реальних місцевих податків, у тому числі ПНМВЗД, із послугами, що надаються 

органами місцевого самоврядування мешканцям відповідних територій. Водночас 

цей зв’язок не варто надто переоцінювати, адже він не спричиняє будь-яких 

істотних, принципово нових ознак реальних податків, здатних вплинути на їх 

природу, закріпивши за ними статус місцевих. Це підтверджується вітчизняною 

та іноземною практикою правового регулювання податкових відносин. 

Наприклад, ПКУ до 2015 р. закріплював за ПНМВЗД статус місцевого податку, а 

за платою за землю – загальнодержавного.  

Податкове законодавство України слідує світовій практиці та визначає 

ПНМВЗД саме як місцевий податок, яким, згідно з пунктом 8.3. статті 8 ПКУ [99], 

є податок, що встановлюється відповідно до переліку і в межах граничних 

розмірів ставок, визначених кодексом, рішеннями сільських, селищних, міських 

рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 
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Таким чином, особливістю правового регулювання ПНМВЗД в Україні є 

надання уповноваженим органам місцевого самоврядування повноважень із 

встановлення податку та окремих елементів його механізму в межах, 

передбачених ПКУ. Відповідні повноваження закріплено у Конституції України 

[60], в ПКУ [99] та в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[147]. 

Слід більш детально зупинитися на повноваженнях місцевих рад у галузі 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки.  

Базові норми, що визначають податкову правосуб’єктність органів 

місцевого самоврядування, закріплені в статті 143 Конституції України та 

закріплюють, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або 

через утворені ними органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві 

податки і збори відповідно до закону [60]. 

Згідно зі статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до повноважень сільської, селищної, міської ради належить 

встановлення місцевих податків та зборів відповідно до ПКУ [147].  

Відповідно до пункту 10.3. статті 10 ПКУ місцеві ради у межах 

повноважень, визначених кодексом, вирішують питання щодо встановлення 

податку на майно, зокрема, в частині ПНМВЗД. 

Норми статті 266 ПКУ [99] визначають, які саме елементи правового 

механізму регулюються на рівні закону, та дублюються місцевими радами в 

рішеннях про встановлення податку, а які елементи можуть регулюватися радами 

самостійно, у визначених законом межах. До останніх належить визначення: 

– ставки податку у межах від 0 до 1,5 % від мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази. При цьому 

ставка податку з об’єктів житлової нерухомості великої площі у розмірі 25 000 

грн, відповідно до підпункту 266.7.1. пункту 266.7. статті 266 ПКУ, місцевими 

радами змінюватися не може; 

– податкових пільг. При цьому окремі пільги встановлені в податковому 

законі і зміні місцевими радами не підлягають, наприклад, зниження податкової 
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бази об’єктів житлової нерухомості згідно з підпунктом 266.4.1. пункту 266.4. 

статті 266 ПКУ. Однак місцеві ради мають право встановлювати пільги: а) для 

фізичних осіб з належних їм об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 

виходячи з їх майнового стану; б) щодо об’єктів нежитлової нерухомості – 

виходячи з майна, що є об’єктом оподаткування; в) для юридичних осіб – щодо 

належних їм об’єктів житлової та нежитлової нерухомості за наведеними вище 

критеріями. 

Важливою гарантією дотримання принципу стабільності оподаткування є 

норма підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 ПКУ, відповідно до якої рішення 

про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних податків 

та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим 

періодом.  

Порушення місцевими радами вказаної вимоги про строки прийняття та 

опублікування рішень про встановлення ПНМВЗД досить часто є підставою для 

успішного оскарження платниками податкових повідомлень-рішень, прийнятих 

на їх підставі. Такі порушення є поширеним явищем, про що свідчить як аналіз 

опублікованих рішень про встановлення ПНМВЗД, наприклад, рішення 

Рукшинської сільської об’єднаної територіальної громади № 328/21/2017 від 

15.11.2017 р. «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» [127], рішення Березівської сільської ради 

№ 124 від 14.07.2016 р. «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на території Березівської сільської ради» [125], так і 

вивчення відповідної судової практики [185; 113]. У цілому, масовими є випадки 

врегулювання податку рішеннями, прийнятими в поточному році, або взагалі без 

визначення строку його дії, хоча зміст підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 

ПКУ вказує на необхідність щорічного прийняття рішень про встановлення 

ПНМВЗД. 
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У силу непрофесійності депутатів, а іноді й популізму, місцеві ради часто 

або взагалі не приймають рішення про встановлення ПНМВЗД, або ухвалюють 

рішення з мінімальними ставками податку та необґрунтовано широкими 

податковими пільгами, підриваючи при цьому фінансову основу місцевого 

самоврядування.  

Наведені обставини свідчать про можливе передчасне надання органам 

місцевого самоврядування настільки широких повноважень в галузі 

оподаткування та про нагальну необхідність визначення в законі більш чітких 

меж як ставки податку, так і пільг, що можуть визначатися ними самостійно. 

З метою полегшення застосування рішень органів місцевого 

самоврядування та їх уніфікації постановою КМУ № 483 від 24.05.2017 р. 

затверджено форми типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

[141]. 

У даному контексті слід звернути увагу на проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування місцевих 

податків і зборів № 10154 від 14.03.2019 р., розроблений Кабінетом Міністрів 

України [122]. Проект, серед іншого, передбачає уніфікацію нормотворчої 

діяльності місцевих рад в галузі місцевого оподаткування шляхом запровадження 

форми інформації про ставки та пільги за всіма місцевими податками і зборами, а 

також скасування необхідності щорічного прийняття радами рішення про їх 

встановлення.  

Прийняття вказаного законопроекту дасть змогу мінімізувати суб’єктивні 

фактори, що негативно впливають на якість рішень про встановлення місцевих 

податків та заборів, у тому числі у зв’язку з їх несвоєчасним прийняттям чи 

нестандартним визначеннями пільг з податку.  

Ще однією істотною особливістю ПНМВЗД як прямого реального податку, 

на яку звертали увагу ще класики фінансового права минулого, є специфіка 

адміністративно-технічної реалізації прямого оподаткування порівняно з 

непрямим [173, с. 102]. Дійсно, правила адміністрування прямих та непрямих 
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податків різняться істотно. Це зумовлюється відсутністю у прямому 

оподаткуванні узаконеної, юридично визначеної процедури перекладення 

платежу від фактичного на юридичного платника. Зауважимо, що перекладення 

має місце і при прямому реальному оподаткуванні, однак воно є менш помітним 

та не закладається законодавцем при введенні податку. 

Стабільність та прогнозованість надходжень, постійне, хоч і невелике 

зростання, забезпечують присутність прямих реальних податків майже у всіх 

цивілізованих податкових системах. Ознакою таких податків є також невеликий 

обсяг надходжень до бюджетів порівняно з основними прямими, а тим більше – з 

непрямими податками.  

З попередньою ознакою також пов’язане те, що ПНМВЗД як реальний 

податок не є таким еластичним, як інші різновиди обов’язкових платежів, та 

досить важко пристосовується до фіскальних потреб бюджету. Перевищення 

податкового тягаря над розумним рівнем тягне за собою його сплату не за 

рахунок доходу, а за рахунок самого об’єкта, що є порушенням основного 

принципу оподаткування та завдає значної шкоди економіці держави [29, с. 101].  

Дуже важливо, що пряме реальне оподаткування співвідноситься із 

платіжною здатністю платників податків. Сам факт належності майна особі 

передбачає її певну платоспроможність, а також здатність при звичайних умовах 

одержати усереднений дохід на зазначене майно. Разом із тим недоліком 

реального оподаткування при застосуванні вартості у якості бази є те, що навіть 

надсучасний кадастр відображає зміни у вартості включених до нього об’єктів із 

певним запізненням, що викривлює дійсну платоспроможність платника, а відтак 

негативно впливає на об’єктивність нарахування податку.  

У науковій літературі відсутня одностайність щодо нейтральності реального 

оподаткування. Зазначимо узагальнення підходів, наведене А. Соколовською, яка 

підкреслює, що характеристика майнового податку як деформуючого ґрунтується 

на тому, що податок, який справляється за диференційованими ставками з 

об’єктів нерухомості, що мають різну ринкову вартість, впливає на рішення 

платників щодо типу забудови, спонукаючи їх більше інвестувати не в елітні, а у 
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відносно недорогі будівлі. Отже, він впливає на пропорцію розподілу інвестицій 

між масовим і елітним будівництвом. Якщо до запровадження податку ця 

пропорція була оптимальною, то після його запровадження вона викривлюється 

[174]. 

В. Ткачук прямо вказує на недоцільність нейтральності у сфері 

оподаткування нерухомого майна, оскільки запровадження податку на 

нерухомість повинно знизити інвестиційну привабливість даного фінансового 

активу і призвести до перерозподілу інвестиційних потоків на користь інших 

секторів фінансового ринку [182]. Тобто, підкреслюється пріоритетність 

регулюючої функції в оподаткування нерухомості. 

Іншого типу деформації породжує податок, що в різних територіальних 

громадах справляється за різними ставками. При запровадженні податку 

відбувається його капіталізація у вартість нерухомості. Потенційні покупці 

нерухомого майна враховують той факт, що разом із майном вони можуть 

придбати майбутні податкові зобов’язання, які нестимуть після набуття прав 

власності на майно. Відповідно, за диференційованого оподаткування в 

юрисдикціях із високою ставкою податку відносна вартість нерухомості зросте (а 

дохідність капіталу, інвестованого в нерухомість, зменшиться) більше, ніж у 

юрисдикціях із низькою ставкою податку. Наслідком цього буде відтік капіталу з 

юрисдикцій з високою ставкою податку і низькою дохідністю капіталу до 

юрисдикцій з низькою ставкою і вищою дохідністю. Переливання капіталу буде 

здійснюватися доти, доки його дохідність в усіх юрисдикціях не вирівняється. 

При цьому в кінцевому підсумку вона встановиться на нижчому, ніж до 

запровадження податку, рівні. Зменшення дохідності капіталу, що інвестується у 

нерухомість, підвищить привабливість немайнових форм інвестування. Наслідком 

цього буде поширення податкового тягаря на всіх власників капіталу та зниження 

його дохідності в економіці в цілому. Отже, податок на нерухомість впливає на 

ефективність використання і розміщення економічних ресурсів, особливо 

капіталу, тому є деформуючим податком. 
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На думку інших дослідників (Б. Гамільтон і В. Фішел), завдяки дотриманню 

принципу вигоди, тобто забезпеченню відповідності між місцевими податками і 

суспільними послугами, що надаються з бюджету територіальної громади, навіть 

диференційований податок на нерухомість, за певних умов, необхідних для 

реалізації принципу вигоди, може бути недеформуючим. До таких умов належать: 

– мобільність платників, які можуть змінювати місце проживання у 

пошуках територіальної громади, де забезпечується найкраще співвідношення 

між місцевими податками і суспільними послугами; 

– точне районування, тобто однорідність кожної територіальної громади 

(юрисдикції) за типом забудови, як необхідна умова того, що податок на нерухоме 

майно не впливає на споживання житла й виключається наявність осіб, що 

звільнені від оподаткування; 

– наявність великої кількості конкуруючих юрисдикцій, що дає змогу 

домашнім господарствам обирати з доступних комбінацій житлових і суспільних 

послуг ті, які відповідають їхнім вимогам [29; 97]. 

На думку прихильників «нового підходу» – П. Міцковські та Дж. Зодроу – 

внаслідок фактичної неоднорідності типів будинків і підприємств всередині 

кожного співтовариства висновок про нейтральність податку на нерухомість є 

некоректним [174, с. 220]. 

Враховуючи тісний зв’язок землі та НМВЗД в цивільно-правовому 

розумінні, а також подібність правової природи податків на землю та нерухоме 

майно, що на ній знаходяться, окремі вчені вважають за доцільне запровадити 

єдиний податок на земельну ділянку та будівлі і споруди, що на ній знаходяться 

[59; 73; 177]. Мається на увазі не створення штучного податку на майно, як 

передбачено на сьогодні нормами статті 265 ПКУ [99], в рамках якого 

адміністрування та сплата податку здійснюється окремо щодо кожної складової, а 

запровадження єдиного обов’язкового платежу, база якого одночасно охоплювала 

б вартісні та інші характеристики земельної ділянки та будівель, споруд, які на 

ній знаходяться. 
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З точки зору І. Криницького, єдиний комплекс, який складається із землі та 

розташованих на ній і тісно пов’язаних з нею будівель, будов, споруд може бути 

об’єктом оподаткування податком на нерухомість [65, с. 7]. 

О. Коваль, з посиланням на іноземний досвід регулювання оподаткування 

земельних ділянок та будівель і споруд, що на них знаходяться, пропонує 

викласти підпункт 14.1.269 пункту 14.1. статті 14 ПКУ в новій редакції: 

«Нерухомим майном для цілей оподаткування податком на нерухоме майно 

вважається земля і постійно розташовані на ній будівлі та споруди» [59, с. 100].  

Проти наведених думок про створення єдиного податку на нерухоме майно 

виступають інші вчені. А. Кравчун стверджує, що у цілях оподаткування земельні 

ділянки та будинки є різними видами нерухомого майна і не можуть становити 

єдиний об’єкт оподаткування через те, що їм притаманні якісно різні ознаки; 

облік цих об’єктів ведеться різними кадастрами та реєстрами [62]. 

А. Дубоносова зазначає, що землі мають унікальну природу, не створену 

людиною, їм властиві родючість і територіальна обмеженість, локальність. Так, 

земельні ділянки – частина поверхні землі, природний ресурс, а будівля, будинок 

або споруда – створена людиною [41, с. 151]. 

Не можна не погодитися із наведеними вище думками вчених, що 

спростовують необхідність запровадження єдиного податку на нерухомість. 

Дійсно, специфіка законодавчого регулювання податку на майно в частині 

ПНМВЗД та плати за землю призводить до того, що взаємний вплив 

характеристик земельної ділянки та будівель, споруд, що на ній знаходяться, на 

розміри плати за землю та ПНМВЗД є мінімальним. Адже бази оподаткування 

плати за землю та ПНМВЗД не враховують ринкову вартість об’єктів 

оподаткування. Так, базою оподаткування плати за землю є нормативна грошова 

оцінка земельної ділянки, а ПНМВЗД – загальна площа житлової та нежитлової 

нерухомості.  

Втім, безсумнівним є той факт, що ринкова вартість будівлі залежить від 

земельної ділянки, на якій знаходиться така будівля, а саме – як від природних та 

фактичних характеристик – площі, рельєфу, родючості ґрунту, місцезнаходження 
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(наближеності до рекреаційних зон, водойм, лісів), наявності на ділянці чи поряд з 

нею інженерних мереж енерго-, газо-, водопостачання тощо, так і від юридичних 

характеристик – цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, наявності 

обмежень щодо використання та речових прав третіх осіб на неї. І навпаки – 

наявність на земельній ділянці будівель та споруд може підвищити або знизити її 

ринкову вартість.  

Однак навіть якщо припустити законодавче запровадження у якості бази 

оподаткування ринкової вартості земельних ділянок та нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки, оподаткування вказаних видів нерухомого 

майна єдиним податком все одно є недоцільним, принаймні в умовах чинного 

регулювання обігу, обліку, реєстрації речових прав на нерухоме майно та його 

оподаткування. Так, земельні ділянки, з одного боку, та будівлі і споруди, з 

іншого боку, є різними об’єктами як за природно-фізичними характеристиками, 

так і за правовою сутністю. Земля як ключова складова екосистеми та 

територіально-просторовий базис життєдіяльності людини є природним 

невідтворюваним ресурсом з обмеженою кількістю. У наведених вище розуміннях 

земля не створюється людиною, за винятком випадків намивання незначних за 

площами територій на водних об’єктах. Натомість будівлі та споруди є завжди 

штучно створеними капітальними об’єктами, і такими їх визначають норми статті 

14 ПКУ [99]. Створення (формування) земельної ділянки та об’єкта нерухомості, 

відмінного від землі, як об’єктів цивільних прав та об’єктів оподаткування, 

здійснюється за різними процедурами та відображається в різних державних 

реєстрах. Так, порядок створення НМВЗД врегульовано нормами цивільного та 

адміністративного законодавства України; формування ж земельних ділянок 

відбувається відповідно до земельного законодавства шляхом здійснення заходів 

із землеустрою. Навіть запровадження з 01.01.2013 р. Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що об’єднує інформацію про 

речові права як на земельні ділянки, так і на будівлі та споруди, не створює умов 

для єдиного оподаткування земельних ділянок та будівель, споруд, що на них 

знаходяться. Адже облік земельних ділянок паралельно здійснюється в 
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Державному земельному кадастрі, який є першоджерелом інформації про 

місцезнаходження, межі, площу, цільове призначення тощо земельних ділянок. 

Важливим є те, що порядок ведення вказаних вище реєстру та кадастру не 

передбачає обов’язкове внесення даних про будівлі та споруди, що знаходяться на 

відповідних земельних ділянках; аналогічно, у відомостях про будівлі та споруди, 

як правило, не вказується, на яких саме земельних ділянках вони розташовані. 

Тобто, структура записів про речові права на нерухоме майно чи про земельні 

ділянки передбачає їх облік окремо за кожним об’єктом нерухомості, без 

конкретизації взаємного розташування земельних ділянок і будівель, споруд на 

них. Відповідно, і інформація про зміни в характеристиках об’єктів нерухомості, а 

також про їх поділ та об’єднання з утворенням нових об’єктів нерухомості 

здійснюється відокремлено щодо кожного конкретного об’єкта – щодо земельної 

ділянки незалежно від будівель та споруд, які на ній знаходяться, а щодо будівель 

і споруд незалежно від земельної ділянки, на якій вони розташовані. 

Втім, законодавцем створено певні передумови для поєднання правової долі 

земельних ділянок і будівель, споруд, що на них розташовані. При цьому 

пріоритетне значення мають речові права на будівлю та споруду, а земельній 

ділянці, на якій вони знаходяться, відводиться другорядна, обслуговуюча функція. 

У зв’язку з цим перебування будівлі, споруди у власності особи тягне за собою 

виникнення у такої особи прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, з 

необхідністю оформлення таких прав у встановленому законом порядку. 

Так, відповідно до норми частини 1 статті 377 ЦКУ до особи, яка набула 

право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або 

споруду, переходить право власності, право користування земельною ділянкою, 

на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, 

встановлених для попереднього землевласника (землекористувача) [196]. 

Аналогічні положення містяться і в статті 120 ЗКУ [49]. 

З метою реалізації вказаних положень в частині 2 статті 377 ЦКУ, в частині 

6 статті 120 ЗКУ встановлено, що розмір та кадастровий номер земельної ділянки, 

право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на житловий 
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будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає 

перехід права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків та об’єктів 

державної власності, що підлягають продажу шляхом приватизації). 

Практика застосування законодавства судами України також переважно 

виходить з принципу, за яким земельна ділянка «слідує» за будівлею, спорудою в 

разі їх відчуження. 

Так, у постанові ВСУ від 12.10.2016 р. у справі № 6-2225цс16 вказано: 

«Зазначена норма (статті 120 ЗКУ) закріплює загальний принцип цілісності 

об’єкта нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей об’єкт розташований. За 

цією нормою визначення правового режиму земельної ділянки перебуває у прямій 

залежності від права власності на будівлю і споруду та передбачається механізм 

роздільного правового регулювання нормами цивільного законодавства майнових 

відносин, що виникають при укладенні правочинів щодо набуття права власності 

на нерухомість, і правового регулювання нормами земельного і цивільного 

законодавства відносин при переході прав на земельну ділянку у разі набуття 

права власності на нерухомість» [111]. 

Такий же правовий висновок викладено і в постанові ВСУ від 13.04.2016 р. 

у справі № 6-253цс16 [112] та в Рішенні ВССУЦКС від 09.11.2016 р. у справі 

№ 461/11761/13-ц [166]. 

При цьому аналіз судової практики, у тому числі зазначених вище судових 

рішень, свідчить про численні порушення вимог закону про єдність правової долі 

будівель, споруд та земельних ділянок, що на них знаходяться, в процесі їх 

цивільного обігу, з боку землевласників (землекористувачів) та органів влади, 

уповноважених розпоряджатися земельними ділянками державної та комунальної 

власності, а також про поширену практику, за якої власники будівель, споруд не є 

власниками земельних ділянок, на яких знаходяться такі об’єкти. 

Наведені обставини свідчать, що спроби запровадити єдиний податок на 

нерухоме майна в сучасних умовах напевно призведе до надмірного ускладнення 

податкового механізму та до істотного підвищення витрат на його 
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адміністрування внаслідок необхідності реформування системи обліку та 

державної реєстрації нерухомого майна та речових прав. 

Підсумовуючи вищевикладене, податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, можна визначити як регулярний, обов’язковий, нецільовий, 

індивідуально безвідплатний, безумовний платіж, що регулюється 

уповноваженими органами державної влади та місцевого самоврядування у 

встановленому законом порядку та сплачується фізичними і юридичними 

особами, у тому числі нерезидентами, до місцевих бюджетів у зв’язку з 

належністю їм на праві власності об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості. 

 

1.2 Історичний розвиток оподаткування нерухомого майна, відмінного 

від земельної ділянки 

Найдавнішими з історичної точки зору податками є податки на особу. Такі 

податки було легко стягувати, адже об’єкт та суб’єкт оподаткування збігалися в 

одній особі та легко встановлювались. Кожна особа має мінімальне джерело на 

існування, а отже, і джерело для сплати податку. На сьогодні такі податки не 

застосовуються практично у всіх сучасних податкових системах світу [29, с. 54], 

зважаючи на їх несправедливість, а саме на рівність оподаткування незалежно від 

рівня платоспроможності, та невеликий дохід до бюджету. 

 Другими за своїм віком, що сягає корінням у часи перших відомих 

цивілізацій, є так звані прості реальні податки, до яких належать податки на 

землю, нерухоме та інше майно. Зручність оподаткування, залежність від 

платоспроможності платника та справедливість зробили зазначені податки 

елементом всіх, майже без винятку, податкових систем від Давнього Єгипту до 

сучасності. У своїх первинних формах зазначені платежі мали риси майнових та 

особистих податків [29]. Наприклад, Ю. Гагемейстер, який вивчав фінанси 

Київської Русі, характеризуючи перший етап розвитку фінансів Русі, зазначав з 

посиланням на Нестора, що двори знаходяться тільки у народів, що досягли вже 

певного ступеня освіченості, оскільки, за словами Нестора, містили вони в собі 
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«голубниці, клєті, вежи, одріни». Рало, плуг не тільки означали соху, а й відому 

міру землі, на якій знаходилось одне поселення, а тому вживалися у тому ж 

значенні, що й двір, господарство [24, с. 12]. При цьому податки з двору були 

одночасно податками з чоловіка, голови сім’ї, тобто подушними податками, адже 

у ті часи, як і пізніше, лише голови сімей, господарі вважалися «дійсними 

членами суспільства». Розкладання повинності здійснювалася за дворами як 

предметами, що мали одне значення з їх жителями [24, с. 42]. 

У своїй еволюції ПНМВЗД приймав різноманітні форми. Об’єктом 

оподаткування слугували різні елементи будівель та господарських споруд, що 

було обумовлено конкретними історичними умовами суспільного розвитку та 

технологій. Так, податки на нерухомість існували у вигляді подвірного або 

подимного, що були основними податками того часу. Д. Львов у своїх роботах на 

початку ХХ століття стверджував, що варяги брали дань з диму, поляни 

сплачували хазарам мечами за дим, княгиня Ольга просила дань від древлян з 

будинку. У подальшому подвірний податок існував як доповнення посошного чи 

поземельного податку. З дворів стягувались також полонянічне – на викуп 

полонених, піщальні гроші – на озброєння військ, що готувалися до військового 

походу та запитанні гроші, також на військові потреби. Д.Львов звертав увагу, що 

двори були поділені залежно від розміру на малі, середні та великі, отже, були 

присутні елементи диференціації об’єкта оподаткування. Двір, що повинен був 

сплачувати подать, називався тягловим, чорним, і навпаки – двори людей, які 

були звільнені від податі, називалися білими. Подвірний податок, або поворотне 

(з воріт), існував до останніх років царювання Петра І, коли разом з посошною 

податтю був змінений на подушний [75, с. 330].  

  І. Янжул зазначав, що вже за тісним зв’язком між предметами обкладення 

подомові податки близько примикають до поземельних, але одночасно робить 

висновок, що подомовий податок як форма обкладення не отримав свій розвиток 

із поземельного, оскільки історичні дані, на думку вченого, чітко доводять, що 

обкладення житла як своєрідна форма особистого, посімейного обкладення 

існувало з глибини Середньовіччя. В англійській Doomsday-Book, цитує І. Янжул, 
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згадується про подимні збори – fumage, а Доуель відносить їх існування до 

найвіддаленіших часів англосаксонського періоду; в середньовічній Німеччині 

різні подомові збори під назвами «Rauchgeld», «Herdgeld» і т.п. передували 

поземельними. Первинний характер цих подомових зборів був надзвичайно 

далеким від сучасного. Із наведених історичних посилань вбачається, що збори, 

які стягувались під назвами подимних, попічних, очагових з власників житлових 

будинків за кількістю печей або труб та могли мати своє виправдання в ті часи, 

коли будівлі були приблизно однакові. У зв’язку зі збільшенням нерівності 

статків та помешкань невідповідність цієї ознаки змушувала уряди шукати інший 

масштаб для оподаткування і знайшло його в кількості вікон та дверей [208].  

Історія розвитку ПНМВЗД є нерозривною з історією розвитку податку як 

такого, що є складовою частиною історії розвитку економічних відносин. 

Оподаткування є наслідком, а не передумовою зазначених змін, чим пояснюється, 

що історичні етапи розвитку системи оподаткування та економічних відносин у 

часі певним чином не збігаються. Зазначений ефект підсилюється тим, що 

податок має не тільки економічне, а й політичне значення, будучи ефективним 

інструментом державного управління та навіть панування однієї соціальної групи 

над іншою. Саме тому не можна напряму поєднати періодизацію розвитку 

оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, із жодною з 

найпоширеніших періодизацій розвитку економічних відносин, як-то 

формаційної, цивілізаційної тощо.  

З огляду на зазначене, можна виділити такі етапи розвитку прямого 

реального оподаткування та ПНМВЗД [29]. 

Перший етап. Стародавні часи до середніх століть (ХV – XVI століття).  

Податок на майно застосовувався в Єгипті, Вавилоні, Персії, Китаї та в 

інших країнах Стародавнього світу. Більшість людей були бідними та жили у 

примітивних будівлях. Первісне майнове оподаткування спочатку 

зосереджувалось на землі та вартості її продукції.  

Стародавній Єгипет славився багатою культурою, яка зародилася приблизно 

у 5 тис. до н.е. та розвивалася тисячі років. Податки стягувались від вартості 
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зерна, рогатої худоби, олії, пива та землі. В основному податки платили фермери, 

яких збирачі змушувати платити данину. Якщо платник податку не платив чи був 

не в змозі це зробити, він поставав перед судом. Основна ставка податку 

становила 10 відсотків від вартості усієї продукції, зібраної на землі.  

Для Давньої Греції було характерним те, що представники нижчих класів 

звільнялися від податків разом із позбавленням права брати участь у політичних 

справах. Таким чином, обов’язок зі сплати податків пов’язувався із політичним 

правом обирати і бути обраним. Цей взаємозв’язок можна знайти і у більш пізніх 

суспільствах аж до ХХ століття, коли реєстр виборщиків поділявся на частини 

залежно від того, скільки податків вони сплачували. Податкова система Афін 

передбачала звільнення громадян держави від прямого оподаткування у мирний 

час, оскільки податок був ознакою несвободи. Так, метеки сплачували подушний 

податок. Існував також надзвичайний військовий податок – ейсфоре, що 

сплачувався одноразово за рішенням народних зборів. Багаті афіняни сплачували 

так звані літургії – добровільні внески [29]. 

У Давньому Римі приблизно з 200 р. до н.е. по 300 р. н.е. сплачувалися 

податки на майно від вартості землі, будинків, худоби, дерев, вина та іншої 

приватної власності. Найважливішим видом прямого податку був трибитум – 

різновид майнового податку. В основі формування податкового обов’язку лежала 

попередня оцінка майна цензором. Вона здійснювалась один раз на п’ять років. З 

цією метою всі громадяни, розділені на триби, збиралися у повному озброєнні на 

Марсовому полі, на якому цензор оглядав зброю кожного та заносив до 

цензорських таблиці відомості про кожного платника податків та його майно. 

Залежно від оцінки майна люди поділялися на декілька класів. Оцінка 

здійснювалась на добросовісних свідченнях громадян. За неправильні свідчення 

громадянин позбавлявся своїх прав та продавався у рабство [69, с. 93]. 

У перші роки Римської республіки ставка податку становила лише один 

відсоток від вартості (землі, будинків та всього рухомого майна, в тому числі 

рослин і тварин). Під час війни та кризи податкова ставка зростала до трьох 

відсотків.  
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Для першого етапу розвитку оподаткування характерним є те, що податок, 

як такий, не є основним джерелом державних доходів, стягується безсистемно та 

залежно від конкретних потреб (війна, стихійне лихо тощо). Слабкість державної 

влади, переважно натуральні відносини, низький рівень державних потреб, а 

також приватноправовий характер відносин між державою та індивідами 

зумовлювали невелике значення оподаткування у формуванні доходів держави. 

При цьому основний податковий тягар лягав на нижчі верстви суспільства, 

особливо у середні віки.  

Для цих часів, як і для двох наступних етапів розвитку оподаткування, 

характерними є примітивність та недорозвиненість системи адміністрування 

податків, відкупна система їх справляння. За словами І. Озерова, суспільно-

правові відносини того часу стояли на заваді запровадженню податків у чистому 

вигляді: зв’язки між людьми були ще не дуже тісними, і громадяни 

погоджувались платити лише тоді, коли бачили, що за це отримують певний зиск, 

а не заради суспільного блага. Держава також мало усвідомлювала право 

стягувати податки та збори і шукала для цього різного роду приводи, головним 

чином у вигляді надання якихось послуг [89, с. 47]. Водночас саме ця епоха, коли 

непряме оподаткування знаходилось на стадії зародження та не мало якого-

небудь істотного значення серед джерел державних доходів, є етапом, коли саме 

прямі податки, і насамперед податки з майна, давали чи не найбільше доходів 

державі серед недорозвинених на той час податкових форм державних доходів. 

 У Середньовіччя прямі реальні податки практикувалися практично у всіх 

країнах та були одним із основних джерел доходів. Вони виступали у двох 

формах: десятини та податку на дохід. Іноді встановлювались одночасно дві 

форми оподаткування перша (десятина) – йшла в дохід церкви, друга – в дохід 

правителя. При чому податок на землю об’єднувався із подомовим податком. 

Хоча в Англії були поширені подушні податки, земельний податок існував 

століттями, більшість селян платили податки у вигляді орендної плати, як 

правило, кожного року. Після 1066 р. Вільгельм Завойовник запровадив ранню 

форму оподаткування землі. Міські чиновники вели кадастрові записи кожного, 
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хто володів майном. Площу кожної ділянки вимірювали та оцінювали її вартість. 

У кожному місті вели реєстр оцінки вартості всього майна та загальної суми 

податку на майно для кожного громадянина. Згодом податок збирався 

безсистемно та його розмір щоразу поновлювався.  

Як і в епоху Давнього Світу, в Середньовіччя основним джерелом 

державних доходів є домени та регалії. Серед інших податків, що визнавалися без 

будь-яких умов та регулювалися звичаєвим правом, були збори на постій 

королівського двору, подушна подать та податок на землю.  

 У Франції Карл V у 1379 р. вводить подимний податок (збір). У 1388 р. 

Карл VI, збільшивши його, називає податок la taille, а Карл VII розповсюдив 

податок на всю державу. Таким чином, la taille виник як поземельна подать та 

справлявся у двох видах: у деяких провінціях податок був прямим реальним, а в 

інших – був особистим або змішаним і земля становила лише один із елементів 

податку [69, с. 158].  

Саме на цьому етапі з’являється один із найбільш значущих для правового 

регулювання оподаткування нормативний акт – Велика Хартія Вольностей 

(1215 р.), що вперше обмежила права англійського короля Іоанна Безземельного 

на введення податків без «загальної згоди» баронів. 

Характеризуючи перший етап розвитку прямого оподаткування, Е. Селігман 

і Р. Струм вказують, що доки існує загальна нероздільна власність на землю та 

засоби обробки землі, прямий майновий податок повинен набути форми або 

поземельного податку, або податку на худобу, рабів або знаряддя обробки землі. 

Тому спочатку прямий майновий податок з’являється всюди у формі земельного 

податку, що не бере до уваги податкову платоспроможність окремих осіб [172, 

с. 21]. І вже на наступному етапі розвитку економічних відносин і, відповідно, 

оподаткування, зі зростанням приватної власності на землю стає можливим 

вимірювати продуктивність землі розмірами майна. А вже наступним етапом 

розвитку прямого реального оподаткування вчені кінця ХІХ – початку ХХ століть 

вбачають у повній трансформації прямого реального оподаткування у 

оподаткування подохідне, що дає змогу обкласти податком чистий дохід від 
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майна не тільки з урахуванням витрат на його утримання, а й конкретних 

особливостей платника податків.  

Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в 

Київській Русі вже згадувалося вище. М. Кучерявенко зазначає, що данина, яку 

можна вважати початком фінансового облаштування Київської Русі, була формою 

відкупу від рабства та з ІХ століття стає основним джерелом поповнення княжої 

казни [69, с. 324]. Д. Черник підкреслює, що фактично це була форма прямого 

оподаткування, яка зароджувалася [198, с. 12]. Безпосередньо перед монголо-

татарським загарбанням давньоруських земель у племен, що їх населяли, були 

поширені податі на окремі види нерухомого майна – поземельні податі (рало, 

плуг) та на будівлі (подимне). У період монголо-татарської окупації 

давньоруських земель у XII – XIV століттях оподаткування нерухомості відійшло 

на другий план, уступивши пальму першості подушному збору, та носило 

фрагментарний характер [23, с. 9].  

Як вказують Н. Ткаченко та Н. Ільєнко, складовою частиною «Руської 

правди», що є найвизначнішою і найповнішою пам’яткою прав періоду Київської 

Русі, був «Покон вірний», який детально регламентував діяльність податкової 

системи. Одиницею оподаткування був «дим» або подвір’я, яке мало певний 

розмір землі (у середньому воно дорівнювало одному плугові, або 15 га), 20–30 

«димів» становили «дворище». В основному це було об’єднання родичів, які 

спільно відповідали за розклад і збір податків [181, с. 21]. 

У період перебування українських земель у складі Московської держави 

стягувалося тягло, під яким у широкому сенсі розумілась вся система податей, що 

припадали на тягле (тобто оподатковуване) населення, а у вузькому сенсі – 

земельна ділянка, яка визначала податне зобов’язання. Двори та інші будівлі, що 

знаходились на так званій тягловій (державній) землі, називались тягловими [66, 

с. 119]. Таким чином, тягло охоплювало оподаткування земельної ділянки та 

будівель, що на ній знаходились.  

Одним із наслідків входження більшості українських земель у другій 

половині XIV століття до складу Великого Князівства Литовського стало суттєве 
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зростання річних податків, які стягувалися за користування землею, що була 

головним об’єктом оподаткування. Податки мали розкладний характер і 

стягувалися залежно від загальної потреби в грошах держави, які в подальшому 

розподілялися між повітами та волостями і до сільської общини та окремого 

господарства. При визначенні величини податку враховували площу земельної 

ділянки, кількість членів сімей, використання знарядь праці та величину 

поголів’я. У містах магдебурзького права, крім податку з нерухомого майна, 

застосовувалися і цільові збори на ремонт міських укріплень, доріг і мостів [3, 

с. 173]. 

З другої половини XVI століття, за часів входження українських земель до 

Речі Посполитої, широко застосовувалося оподаткування нерухомого майна. 

Житло оподатковувалося міським податком, який спочатку був загальним 

майновим прибутковим податком, а потім – податком з нерухомого майна у місті. 

Ставка даного податку складала 4% від оціненої вартості нерухомого майна [90, с. 

20].   

Другий етап. Кінець середніх століть (XVI століття) – до XVIII століття.  

Другий етап розвитку оподаткування ознаменувався розвитком системи 

оподаткування, що став наслідком корінних змін у соціально-економічному житті 

Європи внаслідок відкриття Америки та винайдення пороху. Великі географічні 

відкриття зумовили бурхливий розвиток економіки. Держави, що виходили з 

основ меркантилізму при формуванні власної економічної політики, змушені були 

виконувати нові, раніше не притаманні їм функції, усуваючи бар’єри, що 

стримували розвиток торгівлі, стимулюючи виробництво у різний спосіб.  

Наведені заходи вимагали істотних державних витрат, які держава не в 

змозі була покрити за рахунок доменів та регалій, що практикувалися раніше. Такі 

глибокі та стрімкі соціально-економічні зміни зумовили звернення держав до 

нових форм державних доходів, серед яких оподаткування зайняло чільне місце 

[29, с. 79]. 

Для даного етапу характерним є істотне зменшення ролі прямого 

оподаткування та розвиток непрямого. І. Янжул зазначає, що другий період 
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об’єднує собою XVI, XVII, XVIIІ століття, коли відбулися надзвичайні зміни у 

всьому суспільному житті Європи, коли грошовий лад господарства витіснив 

собою натуральний, коли потреби держави розширились та зросли і коли в силу 

цього з’явився великий запит на нові джерела державних доходів [208]. 

Для другого етапу розвитку оподаткування характерним є низький розвиток 

фіскальної техніки, механізмів адміністрування податків. Досить 

розповсюджений окладний спосіб справляння податку поширюється не тільки на 

прямі податки, а й навіть і на непрямі.  

На даному етапі оподаткування майна здійснюється за формальними 

ознаками, а не за його реальною ринковою вартістю. Кадастри та реєстри майна, 

якщо й існували в деяких регіонах, то були недосконалі та неповні.  

Так, із 1662 р. по 1689 р. в Англії застосовувався податок на вогнище, який 

зустрічався також і в деяких інших європейських країнах. Податок 

встановлювався залежно від вартості будинку. Для цілей оподаткування 

фіксувались кількість та розмір вогнищ у кожному будинку, на підставі чого 

проводилась відповідна оцінка. У будинках з одним вогнищем, що було типовим 

житлом для селян, податки були невисокими порівняно з маєтками, де 

опалювалось від двадцяти до тридцяти кімнат. Даний податок було піддано 

жорсткій критиці з боку сучасників та зрештою скасовано.  

У США в кінці XVIII століття запроваджено загальнодержавний податок на 

майно, розподілений за чисельністю населення. Податок отримав назву «податку 

на вікна», тому що збирачі, окрім податку на майно, змушені були оцінювати 

майно залежно від кількості та розміру вікон і дверей у кожному будинку.  

У даний період, під який потрапляє і Козацька доба, на території сучасної 

України застосовувалися «подимні» податки, які сплачувалися із хат у селах, 

населених підданими війська, які проживали у паланках. Розмір податків 

ухвалювався на козацькій раді. Слід зазначити, що платниками податків на 

нерухомість були особи, які не несли військової служби – посполиті. Козаки як 

єдина військова община звільнялися від оподаткування. Козацька скарбниця у 

дуже незначній частині поповнювалася за рахунок прямих податків. Головне 
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значення мали прибутки з привізних і вивізних мит, а також непрямі податки 

[181, с. 33]. 

Наслідком входження частини українських земель до складу Російської 

Імперії після Переяславської угоди 1654 р. стало поступове запровадження 

податків, які застосовувалися на іншій території імперії. Із 1769 р., після 

проведення опису Лівобережної України з метою оподаткування її населення, 

було здійснено перехід від використання «сохи» (посошний податок) як одиниці 

оподаткування до обкладення двору, що залежало від площі, а інші майнові 

податки розкладалися згідно із зовнішніми ознаками господарства, його 

чисельністю та видами здійснюваних промислів [181, с. 35; 209, с. 115]. 

На цьому історичному етапі почала формуватися податкова держава, тобто 

держава, існування та діяльність якої забезпечені головним чином за рахунок 

податків [3, с. 232]. 

Третій етап. З кінця XVIIІ століття до початку ХХ століття.  

Даний етап можна охарактеризувати як епоху освіченого абсолютизму. На 

цьому етапі податок виступає вже як публічно-правова категорія, а податковий 

обов’язок – як односторонній обов’язок платника перед державою. 

Оподаткування характеризується науковим підходом. Кількість податків стрімко 

скорочується, в основі оподаткування використовується економічний розрахунок, 

а правила адміністрування стають більш досконалими. Саме в цей період 

відбувається становлення інститутів, що є праобразами сучасних податкових 

відомств.  

 На заміну рівним прямим податкам, що справлялися в рівній сумі з кожного 

платника податків незалежно від його майнового стану, приходять більш 

справедливі пропорційні та прогресивні податки. Подушна подать в Російській 

імперії поступово скасовувалась з усіх категорій підданих з середини ХІХ 

століття та остаточно була скасована лише в 1907 році.  

 Принципово вдосконалюються механізми справляння прямих реальних 

податків за рахунок розроблення та впровадження кадастрів. Земельний кадастр 

був запроваджений 1843 р. в Росії, у 1850 р. – у Франції, у 1860-х рр. – в Австрії. 
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 На цьому етапі характерними є прямі податки, що існували у перехідних 

формах від майнового оподаткування до оподаткування доходів (прибутків). 

Яскравим прикладом таких податків був промисловий податок в Росії, Пруссії, 

Австрії та інших країнах  

Надходження від податків на майно належать до джерел фінансування 

місцевих бюджетів, що поступово набувають певного рівня автономності від 

центральної влади. Остаточно цей процес завершується на наступному етапі 

розвитку оподаткування [29, с. 87].  

Щодо розвитку оподаткування нерухомого майна на території сучасної 

України, то у 1803 р. подушна подать із міщан була замінена на податок на 

нерухоме майно [91]. Податок на нерухоме майно спочатку був запроваджений у 

вигляді оціночного збору як суто міський місцевий збір. Відразу ж після його 

справляння в окремих містах Російської імперії він становив значну питому вагу в 

загальних доходах міських бюджетів: від 10,7 % у м. Херсоні (1833 р.) та м. Києві 

– 17,1 % (1831 р.) до 50,8 % у м. Харкові (1835 р.), м. Одесі – 38,1 % (1834 р.). До 

розрахованої оціночної вартості нерухомого майна (бази оподаткування) 

застосовувалася ставка збору в розмірі 1 % з кожного оціночного рубля такої 

нерухомості в містах Києві, Харкові та Санкт-Петербурзі, а в містах Одесі, 

Херсоні та Москві – 0,5 % [92]. 

У період проведення буржуазних реформ у Російській імперії було 

запроваджено ще й державний податок на нерухоме майно в містах, посадах і 

містечках, починаючи з другої половини 1863 року. Оподаткуванню даним 

податком підлягало все нерухоме майно, що приносило дохід і яке знаходилось на 

міській землі (будинки з прилеглими дворами й будівлями, сади, городи, 

складські місця, фабрики, заводи, бані та ін.). Податок стягувався розкладочним 

методом [23, с. 12; 69; 208, с. 200]. У подальшому справляння податку було 

удосконалено за законом від 06 червня 1910 р., у зв’язку з чим складалася 

ситуація подвійного оподаткування одного об’єкта нерухомого майна місцевим і 

державним податком [91].  
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У 1893 р. в Росії запроваджено державний квартирний податок. Він 

стягувався з осіб, які займали приміщення для житла (квартири) в містах та 

поселеннях, визначених в окремому розкладі. Оклад податку залежав від 

класифікації населеного пункту та найомної ціни приміщень у них. Платниками 

були російські піддані та іноземці, що займали приміщення для житла як у 

власних будинках, так і в найманих або в наданих їм у безоплатне користування 

[23, с. 12; 69; 182, с. 38]. 

Четвертий етап. З початку ХХ століття до шістдесятих років ХХ століття.  

Історичний етап характеризується подальшим розвитком системи прямого 

оподаткування, вдосконаленням механізмів прямого оподаткування. Нові 

економічні теорії (М. Кейн, П. Самуельсон, М. Фрідмен) змусили по-іншому 

поглянути на податок – не лише як на інструмент наповнення бюджетів, а й як на 

інструмент ефективного управляння економічними і соціальними процесами у 

суспільстві, а також як на один із найефективніших інструментів монетарної 

політики держави. З огляду на це регулююча функція податку стає за значенням 

нарівні з його фіскальною функцією. Саме на цьому етапі економічна теорія та 

теорія фінансів впевнено посіли визначальну роль при формуванні державної 

податкової політики та остаточно склалося фінансове право як одна з основних 

галузей публічного права, розвіявши будь-які сумніви у праві на власне 

існування. Водночас частка прямих реальних податків в обсязі державних доходів 

стрімко зменшується. Податки з обороту успішно реалізуються у Сполучених 

Штатах Америки, Європі та СРСР, замінюючи собою велику кількість акцизів, що 

існували до цього часу. Зазначені податки завдяки масовості оподаткування 

відразу набули статусу бюджетоутворюючих у багатьох країнах [29, с. 90].  

У механізмах прямого оподаткування прихильники прогресивного 

оподаткування остаточно перемагають прихильників пропорційного 

оподаткування.  

Значення податків на майно зменшується, хоча вони продовжують 

становити більшість надходжень до місцевих бюджетів. 
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У США протягом першої половини ХХ століття ключові податкові реформи 

полягали у: 

• звуженні податків на рухоме майно громадян і майже повній відмові від 

оподаткування нематеріальних активів; 

• запровадженні різних пільг для хворих, людей похилого віку, 

малозабезпечених, а також для ферм, маєтків тощо; 

• створенні обмежень оподаткування майна у багатьох штатах. 

Саме у ХХ столітті остаточно формується так звана фіскальна держава, 

тобто держава, основним джерелом доходів якої крім податків стають державні 

позики (державний борг). Фіскальна держава вважається різновидом податкової 

держави [3, с. 56]. 

У результаті революційних подій в Росії початку ХХ століття, з жовтня 

1917 р., як наслідок скасування приватної власності на землю та нерухомість, 

анульовано податки на землю та нерухоме майно, а також на операції з 

нерухомістю. Однак із 1923 р. запроваджується рентний податок, що 

сплачується із земель в межах міських поселень та територіях, наданих 

транспорту [26, с. 47].  

На початку березня 1917 р. створюється Українська Центральна Рада, яка IV 

Універсалом від 12 січня 1918 р. оголосила незалежність України. Втім, до 

оголошення незалежності Центральна Рада власної фінансової політики не 

проводила, а після оголошення були прийняті безсистемні, хаотичні спроби 

встановити окремі непрямі податки. Гетьман П.П. Скоропадський був більш 

послідовний в питаннях створення податкової системи України. У 1918 р., серед 

інших, були запроваджені податок на нерухоме майно та земельний податок, 

однак поповнення дохідної частини бюджету за рахунок прямих податків було 

незначним [181, с. 47]. 

Після остаточного встановлення комуністичного режиму на території 

України та створення СРСР також діяли податки на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, які зазнавали істотних трансформацій за весь період існування 
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СРСР. Це пов’язано з різними етапами історичного розвитку держави і потребами 

казни у грошових коштах.  

Так, у 1926 р. встановлено низку податків на нерухомість: з житлових та 

виробничих будівель, з промислових садів, з городів, зі спадкування та дарування 

нерухомого майна тощо, які спрямовувались у бюджети місцевих органів влади. 

У 1930 р. було скасовано всі існуючі місцеві податки на нерухомість і введено два 

нових податки – земельну ренту та податок з будівель. Під останній підпадали усі 

житлові будинки, виробничі, складські, торгівельні, культові, розважальні та інші 

будівлі, що перебували у володінні або користуванні приватних осіб та державних 

підприємств, установ, організацій, кооперативних та інших громадських 

товариств у населених пунктах. Платниками були власники чи користувачі 

будівель [3, с. 14].  

У період Другої світової війни діяла розгалужена система місцевих 

податків. Так, Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про місцеві податки і 

збори» від 10 квітня 1942 р. встановлювалися наступні податки на нерухоме 

майно: податок з будівель, яким обкладалися житлові будинки, заводські будівлі, 

склади, торгові приміщення, театри й інші будівлі, що належали підприємствам, 

установам, організаціям і громадянам [23, с. 16; 200]. Базою оподаткування для 

обрахунку податку завжди була вартість нерухомості. Ставка податку визначалася 

у розмірі від 0,5 % до 1 % вартості майна [92].  

П’ятий етап. З 60-х рр. ХХ століття. 

Даний етап характеризується вдосконаленням системи адміністрування 

податків, що значно змінилися у зв’язку зі стрімким розвитком науково-

технічного прогресу (електронна звітність та облік, електронні кадастри, складені 

із використанням сучасних технологій тощо), а також вдосконаленням систем 

протидії ухиленню від оподаткування, що супроводжується розробкою та 

впровадженням механізмів міжнародного співробітництва, обміну інформацією та 

протидією функціонуванню і використанню юрисдикцій з низьким рівнем 

податкового навантаження [29; 114].  
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Значно вдосконалено системи оцінки майна, а також процедуру 

адміністрування податків на майно, що пов’язано із використанням новітніх 

комп’ютерних технологій статистичного та кадастрового обліку об’єктів 

оподаткування. Як наслідок, адміністрування оподаткування нерухомого майна 

позбулося притаманної йому громіздкості та стало більш зручним для платників. 

Аналогічно вдосконалено та спрощено системи оцінки майна в процесі його 

обороту та для цілей оподаткування [30, с. 143]. 

Розвиток оподаткування НМВЗД у податковій системі незалежної України 

бере свій початок в 1994 р. з прийняттям Закону України «Про внесення змін і 

доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування» [123]. 

Вказаним законом до переліку загальнодержавних податків та інших 

обов’язкових платежів включено податок на нерухоме майно громадян та податок 

на майно підприємств. Втім, механізм нових податків чинним законодавством 

України не було врегульовано до 2010 р., внаслідок чого податки не 

сплачувалися. У вказаний період неодноразово робилися спроби прийняти 

спеціальні податкові закони з метою оподаткування нерухомості, про що свідчать 

зареєстровані у ВРУ законопроекти [42; 151; 152; 153].  

Як вже згадувалося вище, з прийняттям ПКУ [99] в 2010 р. вперше 

врегульовано елементи ПНМВЗД, що дало можливість платникам виконати свій 

податковий обов’язок, а також поклало фактичний початок розвитку податку. 

Запровадження податку передбачалося з 2012 року. Втім, оскільки правова 

природа місцевого податку передбачає особливий порядок регламентації 

оподаткування уповноваженими органами місцевого самоврядування, реальне 

запровадження податку затягнулося на кілька років. Серед основних причин – 

місцеві ради не мали належного досвіду впровадження місцевих податків, а також 

самостійної реалізації владних повноважень у галузі фінансів.  

Крім того, внаслідок запровадження в ПКУ широкого кола пільг та 

визначення тільки житлової нерухомості у якості об’єкта, зі значним зниженням 

бази податку, фіскальна ефективність даного податкового платежу була вкрай 
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низька, а надходження від податку – мізерними. Так, у 2013 р. – 22,54 млн грн 

(0,01 %), в 2014 р. – 44,88 млн грн (0,02 %) [42]. 

Тільки з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» в 2014 р. [121], яким до об’єктів податку віднесено також нежитлову 

нерухомість, а неоподатковуваний мінімум площі житлової нерухомості 

зменшено вдвічі, до оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки, було залучено значне коло фізичних та юридичних осіб, а надходження 

від сплати податку щорічно демонструють істотне зростання. 

Внаслідок таких змін коло нерухомого майна, що підлягає оподаткуванню, 

багатократно розширилося. Про це свідчить і відповідне зростання податкових 

надходжень до місцевих бюджетів, що відображено в Таблиці 1 [178].  

 

Таблиця 1. Структура надходжень місцевих податків та зборів  

Рік Надходження місцевих 

податків і зборів у 

доходах місцевих 

бюджетів, млн грн 

Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Млн грн % (від надходжень місцевих податків і 

зборів) 

2015 27 000 746 2,8 

2016 42 000 1 419 3,4 

 

Вже у 2017 р. надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, становили 2 400 млн грн, що перевищує показник за 2016 р. 

на 70,9 % [80]. 

Вказані дані про податкові находження свідчать про значний фіскальний 

потенціал ПНМВЗД, що поступово займає важливе місце в системі дохідної 

частини місцевих бюджетів. 
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1.3 Іноземний досвід оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки  

 Нерухоме майно як один із основних елементів національного багатства 

країни відіграє суттєву роль у процесах її соціально-економічного розвитку, є 

важливою складовою у системі виробництва, розподілу та споживання.  

Аналіз світового досвіду оподаткування свідчить, що при використанні 

обґрунтованого підходу податок на нерухомість є вагомою статтею дохідної 

частини бюджетів. Він забезпечує до 95 % надходжень до місцевих бюджетів у 

Нідерландах, 81 % – у Канаді, 52 % – у Франції, від 10 % до 70 % – у США. За 

даними Світового Банку, податок на нерухомість в країнах з економікою, що 

розвивається, становить від 40 % до 80 % платежів до місцевих бюджетів [105]. 

Динаміку надходжень від сплати регулярних податків на нерухоме майно, що 

охоплює будівлі та земельні ділянки, деяких країн ОЕСР протягом останніх 50 

років можна побачити в Додатку Б.  

Інша причина, завдяки якій податок на нерухомість вважається 

привабливим для місцевого самоврядування, є те, що нерухомість неможливо 

перенести у інше місце та приховати. Такі характеристики об’єкта податку на 

нерухомість сприяють більш простому порядку застосування та обкладання 

податком порівняно з іншими податковими платежами, завдяки чому є потенціал 

акумулювання суттєвих податкових надходжень. 

У зв’язку з тим, що податок на нерухомість застосовується переважно 

органами місцевого самоврядування, він може бути вагомим інструментом 

місцевої автономії як неодмінного атрибуту демократичних суспільств.  

Для забезпечення виконання цілей місцевого самоврядування податок не 

може використовуватися в будь-якій значній мірі іншими рівнями влади та ставки 

податку повинні визначатися локально, а не вищим рівнем державної влади. У 

міру того, наскільки місцеві органи мають ексклюзивні права щодо податків на 

нерухомість, настільки визначається їх роль у просуванні місцевої автономії 

[225].  
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Практика застосування ефективної системи оподаткування нерухомості в 

розвинених країнах сприяє покращенню соціально-економічного розвитку 

держави, стимулює інвестиційні процеси, позитивно впливає на підприємницьку 

діяльність. Завдяки оподаткуванню нерухомості підвищується рівень 

ефективності її використання, здійснюється перерозподіл певної частини капіталу 

в країні. 

 Податок на нерухомість так чи інакше можна вважати одним із механізмів 

оподаткування розкоші [61]. У багатьох країнах світу, на відміну від України, 

базою оподаткування є вартість майна. Наприклад, у штаті Каліфорнія (США) 

податок на нерухомість становить 1,25 % на рік від ціни купленого нерухомого 

майна, а платиться двома рівними платежами один раз на півроку. Що стосується 

Європи, то податок на нерухоме майно запроваджено у всіх країнах, крім 

Андорри, Ліхтенштейну, Мальти, Монако, Сан-Марино, Ватикану [227, c. 21]. 

Ставка найчастіше розраховується на основі кадастрової вартості, яка дещо 

менше ринкової вартості. У більшості країн Європейського Союзу мінімальна 

ставка не перевищує 1 % від вартості нерухомості. Проте не можна сказати, що 

застосування площі об’єкта нерухомого майна у якості бази оподаткування, як в 

Україні, є винятком. Така ж система діє в Польщі, Словаччині, Чехії і частково в 

Угорщині. Окрім зазначених вище способів, коли ставка визначається або за 

прогресивною шкалою, пропорційною вартості нерухомості, або з розрахунку на 

квадратний метр, є ще один варіант, який впроваджено у Великобританії та 

Франції. У цих країнах існує фіксована плата за нерухомість, розмір якої 

встановлюють муніципалітети [207].  

 Узагальнення зарубіжної практики оподаткування нерухомого майна 

свідчить, що воно є досить ефективним важелем наповнення дохідної частини 

місцевих бюджетів зарубіжних країн. Високу питому вагу в доходах місцевих 

бюджетів займають майнові податки таких країн, як США, Франція, Румунія, 

Польща, Великобританія [29]. 

 Нерухомість як один із ефективних інструментів фінансового інвестування 

відіграє значну роль у функціонуванні світової економіки та є індикатором, що 
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сповіщає про ті чи інші процеси, які відбуваються в економіці відповідної 

держави.  

 Для України як держави, в якій оподаткування об’єктів нерухомості, 

відмінних від земельної ділянки, фактично перебуває тільки на початковій стадії 

розвитку, необхідно досліджувати та враховувати досвід інших країн світу у цій 

сфері. 

 Податок на нерухомість у Великобританії. Податок на нерухомість у 

Великобританії розподіляється на: 

 – податок на виробничу нерухомість, що на території Англії, Уельсу та 

Шотландії є загальнодержавним податком, а в Північній Ірландії – місцевим, 

 – податок на житлову нерухомість, що є муніципальним податком (Council 

Tax) [211].  

 Базою оподаткування виступає розрахункова податкова вартість, що 

визначається на підставі проведеної у 1991 р. загальної оцінки нерухомості, із її 

щорічним індексуванням Агентством з оцінки комерційного майна (Valuation 

Office Agency). Для обрахування податку встановлена прогресивна податкова 

шкала, відповідно до якої податкова вартість нерухомості розділена на вісім 

категорій від «А» до «Н». При збільшенні податкової вартості об’єкта до кожної 

наступної категорії застосовуються підвищені податкові ставки [211]. 

 Повноваження місцевих органів зводяться до того, що вони встановлюють 

ставку для базової категорії «D», яка є основою для розрахунку податкових ставок 

інших категорій (відповідно, знижених та підвищених). Крім того, органи 

місцевої влади можуть встановлювати пільги з оподаткування. 

 Платниками податку на житлову нерухомість є її власники та орендарі. Для 

окремих категорій осіб та об’єктів нерухомості запроваджено пільги, наприклад:  

 – знижка у розмірі 25 % застосовується, якщо в будинку проживає тільки 

одна повнолітня особа, та 50 % – якщо в будинку ніхто не проживає,  

 – знижка в розмірі 100 % розповсюджується на об’єкти, в яких проживають 

виключно студенти (студент) денної форми навчання, а також на нерухомість 

недієздатних осіб [212]. 
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 Крім права на податкову пільгу, платники можуть подавати клопотання про 

проведення переоцінки належної їм нерухомості в разі істотних змін її 

характеристик. 

 Порівняно новим у податковій системі Великобританії є так званий 

щорічний податок на елітну («обгорточну») власність (annual tax on enveloped 

dwellings), запроваджений з 01 квітня 2014 року. Цей податок застосовується до 

юридичних осіб, партнерств, інших корпоративних утворень, що є власниками 

розташованої у Великобританії житлової нерухомості вартістю понад 500 000 

фунтів стерлінгів. Об’єкт оподаткування включає в себе відповідні землю, сади та 

інші будівлі, призначені для обслуговування житла. Податковим законодавством 

Великобританії передбачаються пільги, завдяки яким сума податку може бути 

суттєво зменшення або взагалі дорівнювати нулю. Ставки податку є 

прогресивними та визначаються залежно від вартості об’єкта, що відображено в 

Таблиці 2 [212]. 

 

Таблиця 2. Суми податку на період з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р. 

№ 

з/п 

Вартість майна, фунтів стерлінгів Сума податку, фунтів 

стерлінгів 

1 Від 500 000 до 1000 000 3600 

2 Понад 1 000 000 до 2 000 000 7 250 

3 Понад 2000 000 до 5 000 000 24 250 

4 Понад 5 000 000 до 10 000 000 56 550 

5 Понад 10 000 000 до 20 000 000 113 400 

6 Понад 20 000 000 226 950 

 

Оподаткування нерухомості у Франції. У Франції фізична особа, яка 

володіє нерухомістю, зобов’язана сплачувати податок на проживання (taxe 

d’habitation) та поземельний податок на власність із забудовою (taxe fonciere sur 

les propriétés bâties). Місцева влада також запроваджує податок на приміщення, 

в якому знаходиться підприємство – територіальний економічний податок 

(Contribution Economique Territoriale). Навіть якщо особа працює у себе вдома, 
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вона зобов’язана сплачувати цей податок, за винятком окремих випадків, для яких 

встановлені пільги [225]. 

 Податок на проживання у Франції – це щорічний податок, який 

покладається на мешканця житлової нерухомості, в якій він проживав на 1 січня 

кожного року. Закон передбачає, що якщо у особи є право користування 

будинком і він мебльований та зручний для проживання, податок повинен 

сплачуватися. Час, проведений у будинку, не впливає на суму податку. Якщо 

нерухомість здається в найм на щорічній основі, податок повинен бути сплачений 

орендарем. 

 Визначення суми податку, що підлягає сплаті, проводиться муніципальною 

радою (комуною), але розрахунок і збір податку здійснюється Головним 

податковим управлінням. Формула для розрахунку податку доволі складна та 

базується на умовній орендній платі, яку можна отримати за нерухомість на 

вільному ринку, залежно від розміру та розташування майна.  

 Ставка податку визначається залежно від того чи є будинок основним 

місцем проживання (1 %) або другим місцем проживання (3 %). Податкове 

навантаження, як правило, вище в містах, ніж у сільській місцевості. Якщо особа 

переїжджає у будинок в середині року, то колишній власник несе юридичну 

відповідальність за сплату податку за весь звітний рік.  

 У містах з населенням понад 50 000 осіб додатково запроваджується 

податок на вільне житло (taxe sur les logements vacants), що сплачується з житла, в 

якому ніхто не проживав, принаймні протягом року з дати обкладання податком 

на 1 січня. 

 Taxe fonciere sur les propriétés bâties – податок на право власності на 

земельну ділянку, з розташованими на ній будівлями та спорудами [162].  

 Визначення ставки податку, що підлягає сплаті, проводиться 

муніципальною радою (комуною), але адміністрування податку здійснюється 

Головним податковим управлінням. Порядок визначення суми податку 

аналогічний з порядком визначення податку на проживання. Будівлі 

сільськогосподарського призначення звільняються від обкладення податком [29].  
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 Податок на розкіш (impôt de solidarité sur la fortune) сплачується фізичними 

особами, сумарна вартість активів яких, у тому числі нерухомості та майнових 

прав на неї, станом на 01 січня оподатковуваного року перевищує 1,3 млн євро. 

При цьому для платників – резидентів Франції об’єкт податку включає майно, в 

тому числі нерухоме, що розташоване як у межах, так і за межами країни. 

Нерезиденти Франції обкладають податком тільки майно з місцем знаходження у 

Франції. Ставки податку визначаються за прогресивною шкалою, визначеною в 

Таблиці 3: 

Таблиця 3. Ставки податку на розкіш у Франції [219] 

Вартість активів Ставка, % 

До 800 000 євро 0 

Від 800 000 євро до 1300 000 євро 0,50 

Від 1300 000 євро до 2570 000 євро 0,70 

Від 2570 000 євро до 5000 000 євро 1 

Від 5000 000 євро до 10 000 000 євро 1,25 

Більш ніж 10 000 000 євро  1,5 

 

 Ще одним податковим платежем з нерухомості є податок на ринкову 

вартість нерухомого майна, що належить юридичним особам та розташоване у 

Франції. Тобто платниками податку є виключно юридичні особи, яким нерухоме 

майно належить на праві власності або іншому речовому праві. Ставка податку 

становить 3 % від ринкової вартості об’єкта [225]. 

 Податок на нерухомість в Італії. Законодавство Італії визначає платника 

податку на нерухомість через юридичний факт належності йому на праві 

власності об’єкта нерухомості, незалежно від правового статусу власника 

(фізична чи юридична особа, резидент чи нерезидент). Дане правило 

застосовується і з метою визначення платника з об’єкта нерухомості, що передане 

в оренду, згідно з яким податковий обов’язок лежить саме на власникові об’єкта 

та не розповсюджується на орендаря.  

 Особливістю податку на нерухомість в Італії є порядок обрахування його 

податкової бази, який здійснюється не на підставі кадастрової чи ринкової 

вартості нерухомості, а за складною формулою на основі використання 
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змодельованого доходу [10, с. 160]. Податок сплачується щорічно за ставкою, що 

встановлюється місцевими органами влади за місцем знаходження 

оподатковуваного об’єкта. При цьому місцеві органи встановлюють 

конкретний розмір податкової ставки із дотриманням законодавчого інтервалу 

в межах 0,4–0,7 %. 

 У системі оподаткування нерухомості передбачено низку пільг, зокрема, 

для об’єктів житлової нерухомості сума податку може бути зменшена на 

податкове вирахування, розмір якого може регулюватися органами місцевої 

влади.  

 Сума податку сплачується двома рівними частинами – один раз на півроку.  

 Законодавство Італії покладає на власника нерухомості обов’язок 

інформувати податкові органи про всі зміни, пов’язані з нерухомістю, про перехід 

права власності на неї, під час подання податкової декларації. 

 Наведений вище аналіз регулювання оподаткування нерухомості в Італії 

свідчить про його певну схожість із ПНМВЗД в Україні.  

 Податок на нерухомість в Іспанії. В Іспанії податок на нерухомість 

належить до місцевого оподаткування [211] та охоплює об’єкти нерухомості, що 

знаходяться в її межах, незалежно від резидентства платника та чи є він фізичною 

чи юридичною особою. Нерухомість, що належить резидентам Іспанії та 

знаходиться за її межами, під обкладання податком на підпадає. Податок є 

консолідованим, тобто таким, що передбачає єдине, комплексне оподаткування 

земельної ділянки та будівель і споруд, якщо такі на ній знаходяться.   

 Податковою базою є кадастрова вартість об’єктів нерухомості, яка після 

первинної оцінки оновлюється кожні вісім років з урахуванням вартісних 

показників, що складаються на ринку нерухомості [10, с. 126]. 

 Податкові ставки встановлюються органами місцевої влади і, як правило, є 

вищими для міст та нижчими для сільських територій. 

 Сума податку сплачується на щорічній основі і зараховується до місцевих 

бюджетів. 
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 Додатково в Іспанії діє податок на нерухоме майно нерезидентів, незалежно 

від прямого чи опосередкованого володіння таким майном. Податкова ставка 

становить 3 % від кадастрової вартості об’єкта [219].  

 Податок на нерухомість в Данії. Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, яким нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належить 

на праві власності.  

 Юридичні особи сплачують податок з нерухомості, що використовується 

ними у господарській діяльності для отримання прибутку. Податковою базою є 

вартість об’єкта. Ставка податку визначається органами місцевої влади та не 

може перевищувати 1 % від бази оподаткування [219]. 

 Фізичні особи – резиденти Данії зобов’язані сплачувати податок на 

нерухомість з належних їм об’єктів, що знаходяться як на території Данії, так і за 

її межами. Щодо фізичних осіб – нерезидентів, то вони сплачують податок тільки 

з нерухомості, що розташована безпосередньо в Данії. 

 Для цілей оподаткування на основі актуальних вартісних даних на ринку 

нерухомості об’єкти оподаткування підлягають регулярній переоцінці кожні два 

роки. Однак з метою уникнення різких змін вартості майна та, як наслідок, суми 

податку, платникам податку надається право обирати для розрахунку податку 

один із кількох показників вартості об’єкта. Податкові ставки встановлені у 

вигляді каскадної прогресії, заснованої на дворозрядному поділі об’єктів залежно 

від їх вартості. Для першого розряду, що включає в себе нерухоме майно вартістю 

до 3 040 000 крон (близько 409 000 євро), застосовується ставка 1 %; для другого 

розряду, з вартістю об’єктів вище вказаного показника, встановлюється ставка 

3 %. Законодавство Данії передбачає деякі винятки із наведеного правила [10, 

с. 111].  

 Враховуючи застосування принципу екстериторіальності для резидентів 

Данії при оподаткуванні нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, з метою 

нівелювання несприятливих наслідків від збільшеного податкового навантаження, 

Данія уклала ряд міжнародних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування, що торкаються і питань податку на нерухомість. Одним із 
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успішних прикладів таких договорів вважається Північноєвропейська конвенція 

про уникнення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та капітал, 

укладена у 1983 р. Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією [71].  

До нових об’єктів нерухомості, будівництво яких згідно з датським 

законодавством  визначено як не завершене до 1 жовтня поточного року, податок 

на таке майно не застосовується протягом решти року і на наступний рік. 

Податки на нерухомість в Російській Федерації. Законодавством Російської 

Федерації передбачається оподаткування нерухомого майна, що належить 

фізичним та юридичним особам (організаціям).  

Податок на майно організацій належить до регіональних податків. Це означає 

надання окремих повноважень з регулювання податку законодавчим 

(представницьким) органам суб’єктів федерації [86].  

Платниками податку є організації, що володіють майном, визначеним у 

якості об’єктів оподаткування. До останніх належить рухоме та нерухоме майно, 

що обліковується на балансі як основні засоби в порядку, встановленому для 

ведення бухгалтерського обліку. Ряд категорій майна виключено з кола об’єктів 

оподаткування, зокрема земельні ділянки та інші об’єкти природокористування, 

об’єкти культурної спадщини, ядерні установки тощо.  

Базою податку є середньорічна вартість майна, що визначається за його 

залишковою вартістю, сформованою згідно з установленим порядком ведення 

бухгалтерського обліку, затвердженим в обліковій політиці організації. Податкова 

база щодо окремих об’єктів нерухомого майна визначається як його кадастрова 

вартість станом на 01 січня податкового періоду. Надходження від даного податку 

йдуть до бюджетів суб’єктів федерації. Податковим періодом є календарний рік, 

звітними періодами – перший квартал, півріччя та дев’ять місяців. 

Податок на майно фізичних осіб, що належить до місцевих податків, 

врегульовано нормами глави 32 Податкового кодексу РФ [86]. 

Податок на майно фізичних осіб є місцевим податком, зараховується до 

місцевого бюджету за місцем розташування об’єкта оподаткування. Платниками 
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податку визнаються фізичні особи, які на праві власності володіють майном, що 

належить до об’єктів оподаткування відповідно до кодексу.  

Об’єктами оподаткування визначено: житловий будинок; квартира, кімната; 

гараж, машино-місце; єдиний нерухомий комплекс, об’єкт незавершеного 

будівництва; інші будівлі, будови, приміщення і споруди. 

Базою податку є кадастрова вартість об’єкта в разі її проведення та 

затвердження рішенням відповідного представницького муніципального органу, 

або інвентаризаційна вартість об’єкта. Остання визначається щодо кожного 

об’єкта оподаткування як його інвентаризаційна вартість, обрахована з 

урахуванням коефіцієнта-дефлятора на підставі останніх даних про 

інвентаризаційну вартість, наданих в податкові органи до 01.03.2013 року. 

Інвентаризаційна вартість може бути оскаржена в судовому порядку [88]. 

Аналогічно до законодавства України передбачено зниження податкової бази 

у розмірі кадастрової вартості: для квартири –20 кв. м, для кімнати – 10 кв. м, а для 

єдиного нерухомого комплексу, до складу якого входить хоча б один житловий 

будинок – на 1 млн руб. При цьому вказані значення зниження можуть бути 

збільшені рішенням представницьких органів муніципальних утворень. 

Ставки податку встановлюються нормативно-правовими актами 

представницьких органів місцевого самоврядування та залежно від виду об’єкта і 

його вартості становлять від 0 % до 2 % бази оподаткування. 

Допускається встановлення диференційованих податкових ставок залежно від 

вартості та виду об’єкта, місця знаходження та видів територіальних зон, у межах 

яких знаходиться об’єкт.  

Передбачено широке коло категорій осіб, для яких встановлена податкова 

пільга у вигляді звільнення від сплати податку за окремими видами об’єктів 

(квартира, кімната тощо). 

 Податки на нерухоме майно в США. У Сполучених Штатах Америки 

податок на нерухомість є одним із основних джерел доходів місцевих бюджетів. 

Ставки податку значно відрізняються залежно від штату або регіону, в якому вони 

запроваджені. Округами з найбільшими податковими навантаженнями на 
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нерухомість вважаються округи в штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі; водночас 

округами з найменшими ставками податків на нерухомість визнані округи в 

Алабамі та Луїзіані [213]. Більшість округів застосовують податки в розмірі 

приблизно 1000 доларів США за домоволодіння та менше 1 % від вартості 

будинку, хоча в деяких ставки податку перевищують 5 %. Податок майже завжди 

обчислюється від ринкової вартості майна, помноженої на коефіцієнт оцінки та 

помножений на ставку податку. Вартість майна визначається місцевою владою і 

може бути оскаржена власниками майна в разі незгоди із запропонованою сумою 

оцінки.  

Для прикладу, у штаті Флорида щорічна оцінка та сплата податку на 

нерухомість регулюються на рівні графств штату. Податкова вартість 

визначається як оцінена вартість майна за мінусом погоджених органом оцінки 

графства відрахувань стосовно конкретного платника. Оцінку проводять 

професійні оцінювачі, які обираються відповідно до Конституції штату. Платник 

вправі оскаржити оцінку його майна до органу графства з вирішення спорів щодо 

оцінки (Value Adjustment Board). Під оподаткування підпадають об’єкти 

нерухомості різної правової природи – будівлі та споруди, будинки-фургони, 

вільні та забудовані земельні ділянки тощо. Ставка податку становить близько 2 % 

від бази оподаткування [10, с. 319]. 

Як правило, органи місцевої влади запроваджують податкові пільги для 

певних категорій громадян, зокрема, не оподатковуються будинки, які належать 

пенсіонерам, ветеранам, інвалідам. До переліку винятків, як правило, відносять 

приміщення, що належать школам, сільськогосподарським підприємствам. 

Податок на міську нерухомість в Китайській Народній Республіці. 

Оподаткування нерухомості охоплює тільки об’єкти в містах, нерухоме майно в 

сільській місцевості податком на обкладається. Платниками є власники об’єктів 

оподаткування – фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти. Місцеві 

органи влади вправі обрати один із двох способів визначення бази податку, який, 

в свою чергу, впливає на податкову ставку. Перший варіант визначення бази 

оподаткування заснований на дійсній вартості нерухомості; в такому випадку 
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застосовується ставка податку в розмірі 1,2 %. Другий варіант передбачає 

визначення податкової бази через величину орендованого доходу нерухомості та 

ставку податку в розмірі 12 %. Обкладання податком на нерухоме майно 

віднесено до компетенції Бюро місцевих податків, на відміну від Бюро 

загальнодержавних податків, що контролює нарахування та сплату, відповідно, 

загальнодержавних податків [10, с. 284]. 

Податок не застосовується до новобудов строком до трьох років з моменту 

завершення будівництва, а також до реконструйованих будівель, якщо витрати на 

реконструкцію перевищують половину витрат, необхідних для будівництва 

такого будинку. Також можуть надаватись додаткові пільги та звільнення від 

оподаткування за рішенням місцевих органів або уряду [29]. 

Оподаткування нерухомості в Сінгапурі. Податок на нерухомість у 

Сінгапурі сплачується власником один раз на рік на початку року. До об’єктів 

оподаткування належать: квартири в житлових кооперативах, приватні будинки, 

комерційні об’єкти, такі як офіси, будівлі заводів, магазини, земельні ділянки. 

Щорічний податок на нерухомість розраховується як відсоток від загальної 

оціночної вартості майна, що здійснюється податковим органом виходячи з 

величини умовного річного доходу об’єкта нерухомості, якби він здавався в 

оренду. При цьому база податку зменшується на вартість меблів та обладнання 

об’єкта, а також на суму витрат, здійснених з метою утримання нерухомості. 

Платники податку можуть оскаржити оцінку належних їм об’єктів в Раді з 

перегляду результатів оцінки нерухомості (Valuation Review Board), яка 

спеціально створена для таких цілей [10, c. 293]. Законодавством Сінгапуру 

передбачається застосування прогресивної ставки, зокрема, з 2014 р. ставка 

податку становить від 0 % до 15 % для власників майна, які мешкають у таких 

об’єктах нерухомості, та від 10 % до 19 % для власників майна, які не 

використовують нерухомість для проживання. Нерезиденти зобов’язані 

сплачувати єдину ставку податку – 10 %, незалежно від факту використання 

нерухомості в якості місця проживання. Якщо житлова нерухомість 

використовується власником, в тому числі в якості домашнього офісу, такий 
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об’єкт розглядається як житловий, якщо використання для цілей проживання є 

первинним [29].  

Аналіз практики оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки, в різних країнах світу свідчить про можливість застосування різних 

моделей та підходів, використання різних характеристик і чинників при 

визначенні елементів податкового механізму. Так, платниками податку можуть 

виступати як власники нерухомості, так і його орендарі. Об’єктами 

оподаткування визначаються будівлі, споруди, об’єкти незавершеного 

будівництва та земельні ділянки, на яких вони знаходяться, – як окремі об’єкти, 

так і в комплексі. Більш поширеним є використання вартісних підходів при 

визначенні бази оподаткування порівняно з фізичними характеристиками 

об’єктів. Це може бути і ринкова вартість, і кадастрова, тобто така, що проведена 

спеціально для цілей оподаткування. Як і в Україні, багато країн допускають 

можливість перегляду відомостей про об’єкти нерухомості, що мають значення 

для цілей оподаткування. При цьому поширеною є практика створення окремого 

органу з розгляду відповідних скарг платників податку, насамперед це стосується 

країн, де базою оподаткування визначена вартість нерухомості.  

Країнам з економіками, що розвиваються, необхідно досліджувати 

іноземний досвід оподаткування нерухомого майна, з імплементацією найбільш 

успішних моделей чи їх окремих складових. Втім, очевидним є той факт, що 

визначні успіхи застосування певних підходів та способів при оподаткуванні 

нерухомості в одній країні не завжди можуть бути повторені в іншій країні при їх 

точному копіюванні. Адже податок на нерухоме майно, як і податкова система 

кожної країни, є відображенням особливостей економічних відносин, історичних 

передумов, певних ментальних рис населення та традицій. Саме тому при 

напрацюванні шляхів реформування категорії податку на нерухомість успішний 

досвід будь-якої країни в даній сфері слід розглядати як вихідні дані, загальні 

пропозиції, а не готову модель для застосування. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. ПНМВЗД як складова частина податкової системи України має 

відносно недавню історію, оскільки, будучи вперше згаданим у 1994 р. в Законі 

України «Про систему оподаткування», елементи правового механізму податку не 

були врегульовані до прийняття ПКУ в 2010 році. Як наслідок, а також 

враховуючи відтермінування набрання чинності відповідних положень ПКУ, до 

2013 р. у власників ПНМВЗД не виникав податковий обов’язок, а бюджет 

тривалий час недоотримував відповідні грошові ресурси.  

2. У результаті так званої «малої податкової реформи» 2014 р. [121] 

регулювання елементів ПНМВЗД було істотно удосконалено, що дало змогу 

залучити до оподаткування і нежитлову нерухомість, а кількість потенційних 

платників податку істотно зросла внаслідок двократного зниження площі, на яку 

зменшується база податку об’єктів житлової нерухомості. Як наслідок, з 2015 р. 

платежі за ПНМВЗД стали вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів, 

демонструючи щорічне зростання. 

3.  Чинний ПКУ визначає правову природу ПНМВЗД як: 

3.1. Місцевого податку, що обумовлює надання органам місцевого 

самоврядування значних повноважень з регулювання податку в межах, 

встановлених ПКУ; 

3.2. Складової податку на майно. Включення з 2015 р. ПНМВЗД до 

комплексного податку на майно, разом з платою за землю та транспортним 

податком, є штучним та не обґрунтованим ні правовою, ні практичною 

доцільністю. У результаті системного аналізу елементів ПНМВЗД, врегульованих 

ПКУ, слід зробити висновок про повну самостійність даного податкового 

платежу, як і інших складових податку на майно. 

4. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, властиві 

як ознаки, що є загальними для всіх податків, так і специфічні особливості. 

Останні обумовлюються, зокрема, елементним складом податку, деякими 

властивими даному податковому платежу принципами та його правовою 

природою: об’єкт та база оподаткування, особливий порядок обліку об’єктів 
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податку (кадастрування), справедливість податку, чутливість широкого кола осіб 

до розміру податку, правова природа податку як місцевого, відсутність 

перекладення платежу від фактичного на юридичного платника (що є 

характерним для прямого оподаткування в цілому), стабільність та 

прогнозованість надходжень від сплати податку, невеликий обсяг платежів у 

структурі надходжень до місцевих бюджетів. 

5. Запровадження в Україні єдиного податку на нерухоме майно, що 

буде охоплювати оподаткування як земельної ділянки, так і будівель та споруд, 

які на ній знаходиться, є недоцільним. Для цього відсутні як правові, так і 

економічні передумови. Незважаючи на те, що земля, будівлі і споруди об’єднані 

в єдиний правовий інститут нерухомого майна, вказані об’єкти є надто різними за 

юридичними та фізично-природними властивостями. Крім того, запровадження 

такого податку призведе до надмірного ускладнення податкового механізму, а 

також його адміністрування. 

6. Аналіз історії розвитку оподаткування вказує на те, що НМВЗД 

належить до перших об’єктів оподаткування, поряд з особою та землею, що 

пояснюється зручністю оподаткування й складністю приховати його об’єкт, 

відносною платоспроможністю власників будівель, справедливістю податку. 

Оподаткування нерухомості властиво всім без винятку державам Стародавнього 

світу, включно зі Стародавнім Єгиптом, Древньою Грецією, Древнім Римом, а в 

подальшому – державам Середньовіччя. Із XVIII століття роль прямих реальних 

податків поступово зменшується, а непрямих – збільшується. У даний період 

розвиток технологій приводить до удосконалення адміністрування реальних 

податків, насамперед до створення кадастрів нерухомості. У XIX столітті податки 

на майно переважно належать до місцевих податків. 

7. На території України історія оподаткування нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки, налічує понад тисячу років та бере свій 

початок із заснування Київської Русі, коли податки на нерухомість існували у 

формі подвірного або подимного платежів та були основними податками того 

часу. Під час перебування територій сучасної України у складі Московського 
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царства та Російської імперії, Великого Князівства Литовського та Речі 

Посполитої оподаткування будівель зберігалося в тому чи іншому вигляді. Під 

час спроб створити незалежну Українську Державу в 1918–1919 рр. тільки 

гетьман П. Скоропадський приділяв належну увагу створенню податкової 

системи, запровадивши серед інших і податки на нерухоме майно та на землю. 

Після остаточного встановлення на території України комуністичного режиму та 

створення СРСР податок на нерухоме майно зберігався у різних правових формах 

до оголошення незалежності України у 1991 році. 

8. Світова практика оподаткування НМВЗД переважно відносить даний 

податковий платіж до місцевих податків. У розвинених країнах податок має 

велике значення для наповнення місцевих бюджетів. Зокрема, високу питому вагу 

в доходах місцевих бюджетів займають майнові податки в таких країнах, як 

США, Франція, Румунія, Польща, Великобританія. У розвинених країнах податок 

також слугує важливим інструментом місцевої автономії, надаючи органам 

місцевого самоврядування право самостійно встановлювати елементи 

податкового механізму, зокрема податкові ставки та пільги. Крім того, податок 

сприяє покращенню соціально-економічного розвитку територій, стимулює 

інвестиційні процеси, позитивно впливає на підприємницьку діяльність. Завдяки 

оподаткуванню нерухомості підвищується рівень ефективності її використання, 

здійснюється перерозподіл певної частини капіталу в країні. 

9. Аналіз світового досвіду оподаткування НПМВЗД свідчить про 

різноманітність підходів та моделей нормативно-правового регулювання даного 

податку. Платниками податку можуть бути: а) фізичні та юридичні особи ; 

б) резиденти та нерезиденти; в) власники об’єктів податку та їх користувачі. 

Об’єкти оподаткування слід диференціювати на такі групи: а) житлова та 

нежитлова нерухомість; б) будівлі, споруди та їх комплекси, приміщення, об’єкти 

незавершеного будівництва;  в) нерухомість в межах країна та за її межами ; 

г) нерухомість, розташована у міській та сільські місцевості;  д) окремі об’єкти 

нерухомості, відмінні від земельної ділянки, та земельні ділянки з розташованими 

на них будівлях, спорудах;  е) об’єкти, що відповідають певним специфічним 
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ознакам, наприклад, основне або неосновне місце проживання. У переважній 

більшості розвинених країн, на відміну від України, базою оподаткування 

виступає вартість нерухомого об’єкта. Втім, площа нерухомості у якості бази 

податку успішно використовується в Польщі, Словаччині, Чехії й частково в 

Угорщині. Адміністрування податку, як правило, є складним у зв’язку з 

багатоплановістю економічного життя, а також обранням пріоритетів соціально-

економічного розвитку, що обумовлює застосування прогресивних шкал ставок 

податку та різного роду податкових пільг.  
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РОЗДІЛ 2 ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

 

2.1 Платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

 Належне визначення особи, яка несе комплекс податкових обов’язків, є 

одним із найважливіших питань, що ставиться для досягнення цілей 

оподаткування загалом та оподаткування НМВЗД зокрема. Платник податку – 

один із основних елементів будь-якого податку. Як вказував І. Янжул, при 

розгляді суті будь-якого оподаткування ми звертаємо увагу на три основні 

елементи – суб’єкт податку, об’єкт або джерело податку і міра податку. Таким 

чином, слід з’ясувати, хто при правильній системі оподаткування повинен нести 

податок, з якої частини народного майна податки повинні отримуватися та в 

якому розмірі контрибуент має платити податки [208, с. 247]. 

 Ю. Іванов зазначав, що різниця між особистими та реальними податками 

полягає у співвідношенні платника та об’єкта оподаткування. При особистому 

оподаткуванні первинним є платник, і податки встановлюються персонально для 

нього, а вторинним – об’єкт обкладення. При реальному оподаткуванні 

передбачається оподаткування майна за зовнішніми ознаками, тобто первинним 

виступає об’єкт обкладення, а вторинним – платник. Під реальними податками 

вчені розуміють податки, що передбачають оподаткування майна за зовнішніми 

ознаками; їх платниками є власники майна, незалежно від доходів [51, с. 59]. 

 Аналогічний підхід визначення платника податку через об’єкт 

оподаткування застосовано і в ПКУ, відповідно до підпункту 266.1.1. пункту 

266.1. статті 266 якого платниками ПНМВЗД є фізичні та юридичні особи, в тому 

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

нерухомості [99]. 

 Поряд з іншими ознаками платника податку, про які буде йтися нижче, ПКУ 

визначає основну – належність особі на праві власності житлової та/або 

нежитлової нерухомості як стійкий правовий зв’язок особи з вказаним майном, 

санкціонований (визнаний) державою шляхом офіційної реєстрації права, та який 
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надає особі повний комплекс правомочностей з володіння, користування та 

розпорядження об’єктом. 

 З наведеної вище позиції особа як платник ПНМВЗД розглядається крізь 

призму належності їй на праві власності об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості і, в разі відповідності визначеним в ПКУ критеріям, така особа 

набуває правого статусу платника податку, з покладенням на нього податкового 

обов’язку. 

 Момент набуття особою правового статусу платника ПНМВЗД збігається з 

набуттям нею права власності на об’єкт оподаткування, за деякими винятками, 

про що буде йтися далі. 

 Так, відповідно до норм статті 331 ЦКУ якщо право власності на нерухоме 

майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності 

виникає з моменту державної реєстрації [196]. 

 Положення норм статей 3, 4, 5 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначають, що: 

– державній реєстрації підлягає, зокрема, право власності на об’єкти 

нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких 

неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині 

майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, 

квартири, житлові та нежитлові приміщення;  

– речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають 

державній реєстрації відповідно до вказаного закону, виникають з моменту такої 

реєстрації [132]. 

Зазначимо недосконалість наведеної у ПКУ [99] дефініції платника 

ПНМВЗД, що обмежує дане поняття тільки власниками об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості. Таким чином, за межами правового регулювання 

залишається оподаткування осіб, яким об’єкти оподаткування ПНМВЗД належать 

на праві повного господарського відання або на праві оперативного управління. 

Чинне законодавство України відносить наведені вище речові права до 

похідних від права власності [132]. Незважаючи на те, що ГКУ [31] не обмежує 
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застосування даних інститутів до майна приватної форми власності, на практиці 

право повного господарського відання та право оперативного управління 

застосовуються при наданні державного чи комунального майна підприємствам, 

установам, організаціям, заснованим, відповідно, державою або територіальною 

громадою в особі уповноважених органів. У рамках таких правовідносин у 

ДРРПНМ власником об’єкта нерухомості буде визначено державу в особі органу 

влади, до сфери управління якого належить відповідна юридична особа, або 

територіальна громада в особі місцевої ради, а суб’єктом похідного права – 

відповідна юридична особа, якій майно передано на праві повного господарського 

відання або праві оперативного управління. Зважаючи на норму абзацу а) 

підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ [99] такі об’єкти житлової та 

нежитлової нерухомості не можна вважати об’єктом оподаткування, оскільки 

вони перебувають у власності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Отже, із сфери оподаткування ПНМВЗД виводиться широке коло осіб, 

у тому числі і суб’єктів підприємницької діяльності, що володіють, користуються 

та розпоряджаються об’єктами житлової та/або нежитлової нерухомості, але при 

цьому не сплачують ПНМВЗД, оскільки дане нерухоме майно перебуває у 

державній або комунальній власності, а тому не є об’єктом оподаткування.  

Для усунення таких недоліків правового регулювання ПНМВЗД слід 

визначити головні відмінності між даними правовими інститутами – правом 

повного господарського відання та правом оперативного управління. 

Норми статей 136, 137 ГКУ [31] встановлюють, що: 

– право повного господарського відання є речовим правом суб’єкта 

підприємництва; 

– правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта 

господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, 

закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення 

некомерційної господарської діяльності (такою, за змістом статті 52 ГКУ, є діяльність, 

що здійснюється суб’єктами господарювання державного або комунального 
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секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких забороняється 

підприємництво; некомерційна господарська діяльність може здійснюватися 

іншими суб’єктами господарювання, яким здійснення господарської діяльності у 

формі підприємництва забороняється законом).  

Враховуючи, що ПНМВЗД є місцевим податком, звільнення всіх суб’єктів 

права повного господарського відання та права оперативного управління на 

житлову та нежитлову нерухомість від обов’язку зі сплати податкових платежів 

до місцевих бюджетів є невиправданим, оскільки порушує принципи загальності 

та рівності оподаткування.  

У зв’язку з цим пропонується доповнити визначення платників ПНМВЗД 

суб’єктами підприємництва державного та комунального секторів економіки, які 

володіють об’єктами оподаткування на праві повного господарського ведення. 

Включення до даної категорії платників суб’єктів приватного права є 

недоцільним, оскільки обов’язок зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, що передано на праві повного господарського відання, 

покладається безпосередньо на власника об’єкта. 

Зважаючи на те, що сфера діяльності суб’єктів права оперативного 

управління в державному та комунальному секторах економіки обмежена 

галузями, в яких заборонено підприємництво, вважаємо за доцільне не 

оподатковувати об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, надані таким 

суб’єктам господарювання саме на праві оперативного управління.  

 Норма підпункту 266.1.1. пункту 266.1. статті 266 ПКУ [99] не тільки 

ідентифікує платника ПНМВЗД, надаючи йому специфічне визначення як 

елементу саме даного обов’язкового платежу, а й дещо звужує коло потенційних 

платників податку порівняно із загальним визначенням платника податків, що 

наведено в нормі статті 15 кодексу. Відповідно до останнього, платниками 

податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні 

особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, 

одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність 

(операції), що є об’єктом оподаткування згідно з кодексом або податковими 
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законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з 

кодексом. 

 Порівняно із загальним визначенням, платниками ПНМВЗД не можуть бути 

відокремлені підрозділи юридичних осіб. Даний аспект не поширюється на 

юридичних осіб – нерезидентів України, про що буде зазначено нижче. Такий 

підхід слід вважати виправданим, адже суб’єктом майнових правовідносин, що 

опосередковують виникнення, набуття та припинення права власності на об’єкти 

житлової та нежитлової нерухомості, може бути тільки юридична особа. 

Відокремлений підрозділ підприємства, установи, організації не володіє 

необхідною цивільною правосуб’єктністю, не може бути самостійним учасником 

таких відносин та не може набувати у власність НМВЗД. Крім того, 

адміністрування ПНМВЗД здійснюється через систему державної реєстрації прав 

на нерухомість відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та її обтяжень» [132], функціонування якої виключає 

можливість реєстрації речових прав на нерухомість за відокремленим підрозділом 

юридичної особи. 

Для теоретичного обґрунтування віднесення суб’єкта до кола платників 

ПНМВЗД слід звернутися до категорії податкової правосуб’єктності.  

У даному контексті Н. Пришва зазначає, що загальноприйнятим терміном, 

яким позначають правосуб’єктність платника податків, є податкова 

правосуб’єктність. Виходячи із загальнотеоретичного поняття правосуб’єктності, 

податкову правосуб’єктність можемо визначити як встановлену нормами 

фінансового права здатність суб’єкта бути носієм та реалізовувати юридичні 

права й обов’язки в сфері оподаткування. Оскільки податкові обов’язки є 

визначальними при характеристиці податкової правосуб’єктності, то 

реалізовувати їх здатна лише особа, яка в змозі самостійно нести відповідальність 

за свої дії в сфері оподаткування [117, с. 88].  

О. Бакун вказує, що поняття податкової правосуб’єктності громадянина 

складається із трьох структурних елементів: а) податкової правоздатності; 

б) податкової дієздатності; в) податкової деліктоздатності. Однак оскільки права, 
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якими користується громадянин у сфері податкових правовідносин, по суті, 

відзначаються похідними від обов’язків характером, то ключем до розуміння 

юридичної природи податкової правосуб’єктності фізичної особи слід вважати її 

податкову дієздатність [8, с. 9]. Безперечно, наведені висновки слід поширити і на 

юридичних осіб, що є платниками ПНМВЗД. 

 З огляду на те, що платник податку є зобов’язаною стороною в системі 

суб’єктів податкових правовідносин [70, с. 142], а однією з основних рис таких 

правовідносин є можливість застосування державного примусу щодо платника у 

разі вчинення ним податкового правопорушення, слід погодитися із твердженням 

вчених, що податкова деліктоздатність є ключовою складовою змісту податкової 

правосуб’єктності. 

 Таким чином, наявність податкової правосуб’єктності є необхідною 

передумовою визначення особи як платника ПНМВЗД. 

 Норма підпункту 266.1.1. пункту 266.1. статті 266 ПКУ дає загальний поділ 

платників ПНМВЗД на фізичних та юридичних осіб [99]. 

 Чинне податкове законодавство України не містить дефініції фізичної 

особи. 

 Так, Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», що вже втратив 

чинність, визначав фізичну особу як громадянина України, фізичну особу без 

громадянства або громадянина іноземної держави [150]. Тобто, до набуття 

чинності ПКУ для визначення фізичної особи податкове законодавство 

застосовувало фактор громадянства. 

 Норми глави 4 ЦКУ встановлюють, що людина як учасник цивільних 

правовідносин є фізичною особою; її основними ознаками є цивільна 

правоздатність, яка виникає з народження, та ім’я, що надається відповідно до 

закону [196]. Таким чином, цивільне законодавство використовує багатогранну 

категорію «людина», яка включає в себе біологічну, психологічно-ментальну, 

духовну складові.  

 ПКУ не містить обмежень у здатності фізичної особи бути платником 

ПНМВЗД. Отже, як було визначено вище, набуття фізичною особою права 
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власності на об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, який є об’єктом 

оподаткування відповідно до ПКУ, тягне за собою автоматичне набуття статусу 

платника ПНМВЗД.  

Для з’ясування наявності або відсутності обмежень у можливості фізичної 

особи набувати об’єкти нерухомості у власність слід звернутися до цивільно-

правової категорії «цивільна дієздатність фізичної особи», яка нормою статті 30 

ЦКУ визначається як здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе 

цивільні права та самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести 

відповідальність у разі їх невиконання. 

Аналіз положень глави 4 ЦКУ дає підстави стверджувати, що фізичні особи, 

які володіють частковою, неповною, обмеженою цивільною дієздатністю, або 

визнані судом недієздатними, можуть бути учасниками цивільних правовідносин 

та, відповідно, набувати право власності на об’єкти житлової і нежитлової 

нерухомості, з передбаченими законом обмеженнями [196]. 

Слід зазначити, що неповнолітня особа набуває повної цивільної 

дієздатності з моменту реєстрації шлюбу, або досягнення 16-річного віку та 

працевлаштування за трудовим договором, а також якщо така особа записана 

матір’ю або батьком дитини, або яка зареєстрована як суб’єкт підприємницької 

діяльності (статті 34, 35 ЦКУ [196]). 

 Отже, фізичних осіб, що не досягли 14-річного віку (малолітні), у віці 14–18 

років (неповнолітні), обмежено дієздатних та недієздатних осіб-власників об’єктів 

ПНМВЗД слід віднести до платників податку. При цьому особливості виконання 

ними податкового обов’язку визначаються в пунктах 99.2., 99.3., 99.4. статті 99 

ПКУ [99]. Згадані норми встановлюють, що:  

– грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх 

батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття 

малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі;  

– виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу 

фізичної особи (у тому числі фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка 
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провадить незалежну професійну діяльність), яка визнана судом недієздатною, 

здійснюється її опікуном за рахунок майна такої фізичної особи у порядку, 

встановленому кодексом; 

– виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу 

фізичної особи (у тому числі фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка 

провадить незалежну професійну діяльність), яка визнана судом безвісно 

відсутньою, здійснюється особою, на яку в установленому порядку покладено 

здійснення опіки над майном безвісно відсутньої особи.  

Чинний ПКУ не передбачає жодних обмежень чи винятків стосовно 

обов’язку зі сплати податку для фізичної особи, цивільна дієздатність якої 

обмежена судом відповідно до статті 36 ЦКУ [196]. Тобто, такі особи є 

платниками податків з повним обсягом податкової правосуб’єктності. 

Виходячи з вказаних положень ПКУ, малолітні та неповнолітні особи, 

особи, визнані недієздатними судом, які є власниками об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, є платниками ПНМВЗД. Але оскільки вони мають 

неповний обсяг податкової правосуб’єктності (в частині податкової дієздатності 

та деліктоздатності), для належного виконання ними податкових обов’язків 

застосовується передбачений статтею 19 ПКУ інститут представництва [99]. 

Неповна податкова правосуб’єктність і полягає в тому, що хоч вони і є 

платниками податку, виконання відповідних податкових обов’язків покладається 

на законних представників. Так, положення пункту 99.5. статті 99 ПКУ [99] 

встановлюють, що законні представники осіб з неповним обсягом податкової 

правосуб’єктності зобов’язані: а) подавати контролюючому органу документи та 

інформацію, необхідну для ведення Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків; б) подавати декларації про доходи та майно; в) вести 

облік доходів і витрат; г) виконувати інші обов’язки, передбачені кодексом.  

Щодо ПНМВЗД, наведені норми означають, що законний представник після 

отримання податкового повідомлення-рішення про визначення суми податку 

особи з неповним обсягом податкової правосуб’єктності зобов’язаний сплатити 
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грошове зобов’язання за відповідними реквізитами та у визначений податковим 

законом строк. 

За невиконання вказаних податкових обов’язків законні представники 

несуть відповідальність, передбачену законом для платників податку відповідно 

до пункту 99.6. статті 99 ПКУ [99]. 

Зазначимо, що податковий закон прирівнює малолітніх та неповнолітніх 

осіб у обсязі податкової дієздатності та деліктоздатності, покладаючи на їх 

законних представників (батьків/усиновителів, опікунів/піклувальників) як 

виконання податкових обов’язків, так і заходи державного примусу за вчинені 

податкові правопорушення. Зважаючи на публічний характер податкових 

правовідносин, а також на участь платника в таких відносинах у якості 

зобов’язаної сторони, такий підхід законодавця слід вважати обґрунтованим. 

 Юридичні особи як платники ПНМВЗД є організаційно-правовими 

утвореннями, визначеними такими відповідно до цивільного законодавства 

України. 

 Положення глави 7 ЦКУ [196] визначають юридичну особу як організацію, 

створену і зареєстровану в установленому законом порядку, що володіє 

цивільною правоздатністю і дієздатністю та може бути позивачем і відповідачем в 

суді. Важливою ознакою юридичної особи є її майнова відокремленість. 

 Слід розрізняти загальну державну реєстрацію юридичної особи та 

спеціальну податкову реєстрацію; остання надає організації статус учасника 

податкових правовідносин [191]. Порядок обліку юридичних осіб як платників 

податків контролюючими органами регулюється Порядком обліку платників 

податків і зборів
 
[138]. 

 Дана група платників ПНМВЗД включає в себе як суб’єктів 

підприємницької діяльності, так і неприбуткові організації.  

 Відповідно до статті 42 ГКУ підприємництво – це самостійна, ініціативна, 

систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку [31]. 
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 Положення підпункту 14.1.122. пункту 14.1. статті 14.1. ПКУ визначають, 

що неприбуткові підприємства, установи та організації – це неприбуткові 

підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток 

підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 кодексу [99]. 

 Таким чином, податковий закон основним критерієм відмежування 

юридичних осіб, що створені для цілей отримання прибутку, від 

непідприємницьких виділяє факт реєстрації або відсутності реєстрації суб’єкта 

платником податку на прибуток. 

 Втім, очевидно, що наведений критерій, хоча і є основним для цілей 

оподаткування, але все ж має похідний характер щодо правового статусу 

юридичної особи, визначеного чинним законодавством України та установчими 

документами особи. 

 Комплексний аналіз законодавства України дає змогу виділити велику 

кількість організаційно-правових форм юридичних осіб, що не мають на меті 

отримання прибутку. 

 Л. Чуприна зазначає [201], що за ознакою джерела фінансування 

неприбуткові установи та організації поділяються на дві групи: 

 – бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними в установленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого 

бюджету (відповідно до пункту 12 статті 2 БКУ [18]); 

 – всі інші неприбуткові установи та організації, засновані суб’єктами 

приватного права: організації, що утворюються за власною ініціативою суб’єктів 

підприємницької діяльності, незалежно від волі органів влади чи посадових осіб, 

без мети одержання прибутку з його наступним розподілом між учасниками – 

благодійні та громадські фонди, культурно-освітні спілки, науково-дослідні 

установи, політичні партії, громадські організації тощо. 

 Л. Чуприна прямо вказує, що наведений перелік неприбуткових установ та 

організацій не є повним. Його можна розширити професійними спілками, 

кредитними спілками, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинків, 
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біржами, релігійними організаціями, і все одно даний перелік не буде повним, що 

пояснюється спрямованістю законодавства на якомога повне правове 

врегулювання організаційно-правових форм задоволення фізичними та 

юридичними особами потреб, не пов’язаних з отриманням прибутку. 

Погоджуючись із наведеною базовою класифікацією таких суб’єктів, 

доповнимо, що неприбуткові установи та організації можуть створюватися не 

тільки суб’єктами підприємницької діяльності, а й фізичними особами й іншими 

неприбутковими установами та організаціями, якщо це узгоджується з цілями їх 

заснування відповідно до статутних чи інших документів, що регулюють їх 

діяльність. 

Л. Машковська зазначає, що в Україні здійснюють діяльність колективні 

утворення, які не є фізичними особами, а й не мають статусу юридичної особи, 

наприклад, легалізовані громадські організації, незареєстровані як юридичні 

особи, певні державні органи чи установи; дані утворення не наділені цивільною 

правоздатністю, не є учасниками цивільних відносин і не можуть набувати 

цивільних прав і обов’язків [76]. 

Йдеться про Закон України «Про громадські об’єднання», норми якого 

передбачають можливість здійснення громадськими об’єднаннями діяльності зі 

статусом юридичної особи або без такого статусу [129]. 

На перший погляд, невіднесення таких колективних утворень без статусу 

юридичної особи до кола платників податків загалом та ПНМВЗД зокрема є 

цілком закономірним з огляду на цілий ряд обставин. 

По-перше, такі утворення не мають цивільної правосуб’єктності, у зв’язку з 

чим не можуть набувати у власність НМВЗД. Дані об’єднання не можуть бути 

учасниками цивільних відносин та, відповідно, вчиняти правочини з придбання 

об’єктів податку у власність. На це непрямо вказують і положення статті 24 

Закону України «Про громадські об’єднання» [129], які регулюють відносини 

власності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи; при цьому 

майнові відносини громадських утворень, що здійснюють діяльність без 

утворення юридичної особи, законом чи іншими спеціальним нормами 
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законодавства не врегульовані. Виходячи із загальних норм цивільного 

законодавства, а також базового принципу диспозитивності в цивільно-майнових 

відносинах, доходимо висновку, що майнова база таких утворень зводиться до 

майна, яке належить його засновникам, членам (учасникам) та надається 

об’єднанню для забезпечення виконання його завдань у порядку, передбаченому 

статутом об’єднання чи іншим документом, що регулює його діяльність. 

По-друге, чинне законодавство України про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно виключає можливість реєстрації права власності на 

нерухоме майно суб’єкта, що не є фізичною або юридичною особою.  

У зв’язку з цим слід категорично заперечити проти висновків І. Бухтіярової, 

яка вважає, що до платників ПНМВЗД доцільно віднести категорію платників, які 

не є юридичними особами, тому пропонує внести відповідні зміни до ПКУ у 

частині визначення платника податку [17, с. 88]. 

Окремо слід розглянути питання сплати ПНМВЗД під час здійснення різних 

форм спільної діяльності та простого товариства, без створення юридичної особи. 

Відповідно до статей 1130, 1132 ЦКУ [196]: 

– за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються 

спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не 

суперечить законові; 

– за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання 

об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або 

досягнення іншої мети. 

Чинне законодавство України передбачає спеціальний порядок податкового 

та бухгалтерського обліку такої діяльності, а також сплати податків під час її 

здійснення. 

Тим не менше, спільна діяльність, просте товариство не є самостійними 

учасниками цивільних правовідносин та не можуть набувати у власність об’єкти 

оподаткування ПНМВЗД. На це вказує комплексний аналіз глави 77 ЦКУ [196] та, 

зокрема, статті 1134 Кодексу, де визначено, що внесене учасниками майно, яким 

вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної 
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діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною 

частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого 

товариства або законом. 

Крім того, згідно з пунктом 2.4. Порядку обліку платників податків і зборів 

[138] окремі номери платників податків надаються контролюючими органами, 

зокрема: 

– уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території 

України без створення юридичної особи при взятті на облік договору; 

– управителям майна при взятті на обліків договорів управління майном; 

– інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції. 

Тобто діяльність, що здійснюється у формі спільної діяльності чи простого 

товариства, не можна розглядати як окремого платника податків, оскільки справи 

спільної діяльності чи простого товариства ведуться спільно учасниками (за 

загальним правилом), а окремій реєстрації як платник податків, для забезпечення 

сплати податків від такої діяльності, підлягає уповноважена сторона (учасник). 

За загальним правилом підпункту 266.1.2. пункту 266.1. статті 266 ПКУ [99] 

в разі перебування об’єкта оподаткування в спільній власності, кожен співвласник 

зобов’язаний сплачувати податок у розмірі, пропорційному належній йому 

частки. Якщо ж об’єкт оподаткування перебуває в 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. 

Як обґрунтовано вказує О. Лобач [74], норма про порядок сплати податку з 

об’єкта у спільній сумісній власності містить низку недоліків, оскільки не 

регулює такі питання: 

– якщо співвласниками є фізичні особи – як контролюючий орган повинен 

дізнатися про згоду співвласників у частині визначення платника? 

– в якій формі повинна бути досягнута згода про визначення особи 

платника?  

Вважаємо, що доцільним буде встановити обов’язкову письмову форму 

згоди співвласників про визначення платника податку з об’єкта, що перебуває у 
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спільній сумісній власності, за умови, що визначений платник буде відрізнятися 

від власника (співвласників), визначеного в ДРРПНМ. Оригінал згоди або її копія, 

посвідчені нотаріально, повинні бути направлені на адресу контролюючого 

органу за податковою адресою (місцем реєстрації) особи, визначеною платником, 

до початку відповідного бюджетного періоду. Якщо на адресу контролюючого 

органу відповідного рішення співвласників не надходило, податок повинен 

нараховуватися власнику або співвласникам – фізичним особам об’єкта, що 

визначені такими в ДРРПНМ, у рівних частинах. Співвласник, який сплатив 

податок за інших співвласників об’єкта, що перебуває в спільній сумісній 

власності, має право отримати від них відповідне відшкодування. 

Аналогічна позиція викладена і в Індивідуальній податковій консультації 

ДФС № 834/6/99-99-12-02-03-15/ІПК від 03.10.2017 р. «Щодо податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» [205]. 

Окремою категорією фізичних та юридичних осіб як платників ПНМВЗД є 

нерезиденти. 

Чинний ПКУ [99] поділяє фізичних осіб на резидентів та нерезидентів за 

фактором місця проживання в Україні чи за її межами, яке може визначатися за 

місцем постійного проживання, центром життєвих інтересів, тривалістю 

перебування в Україні. Щодо юридичних осіб, то фактором віднесення до 

нерезидентів є їх утворення за законодавством іншої держави. Також 

нерезидентами є зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до 

законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 

юридичних осіб – нерезидентів з місцезнаходженням на території України, 

дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 

представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні. 

Виходячи із норми підпункту 266.1.1. пункту 266.1. статті 266 ПКУ [99], 

відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів є платниками ПНМВЗД. 

Така позиція законодавця пояснюється тим, що господарська та інша діяльність 

іноземних компаній, організацій на території України здійснюється саме через 

відокремлені підрозділи, зареєстровані в Україні. 
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Для визначення можливості виникнення у нерезидента обов’язку зі сплати 

ПНМВЗД слід дослідити правове регулювання набуття ними об’єктів нерухомого 

майна на території України. 

За загальним правилами статті 2 ЦКУ [196] учасниками цивільних 

правовідносин є фізичні особи та юридичні особи, а також іноземні держави та 

інші суб’єкти публічного права. Спеціальних норм, що встановлюють обмеження 

права нерезидентів набувати у власність нерухоме майно, яке є об’єктом 

оподаткування ПНМВЗД, чинне цивільне законодавство України не містить. 

Таким чином забезпечується рівність прав та недискримінація учасників 

цивільних правовідносин в майновій сфері, незалежно від їх приналежності до 

громадянства інших країн чи резидентства. 

Як вже згадувалося вище, набуття особою, у тому числі й нерезидентом, 

права власності на нерухоме майно, що є об’єктом ПНМВЗД, автоматично тягне 

виникнення у такої особи правового статусу платника податку. Отже, на особу 

покладається весь комплекс податкових обов’язків, передбачених статтею 16 

ПКУ [99] та іншими нормативно-правовими актами, зокрема, обов’язок стати на 

облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством 

України. 

Так, Порядок обліку платників податків і зборів [138] регулює податкові 

відносини з обліку юридичних осіб – нерезидентів та їх відокремлених 

підрозділів, філій і постійних представництв як платників податків. Відповідно до 

пункту 4.4. Порядку у разі отримання іноземною компанією або організацією чи 

дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які 

підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не 

потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого 

підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий 

нерезидент за місцезнаходженням відповідного об’єкта подає до контролюючого 

органу визначені Порядком документи для забезпечення обліку такої особи як 

платника податків відповідно до законодавства України. Інші положення 

вказаного нормативно-правового акта встановлюють порядок взяття на облік 
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відокремленого підрозділу, філії, постійного представництва юридичних осіб-

нерезидентів. 

Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 

осіб-платників податків [104] врегульовано порядок реєстрації фізичних осіб – 

нерезидентів у вказаному реєстрі. Згідно з пунктом 2 розділу IV Положення до 

Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є іноземцями та особами 

без громадянства, які не мають постійного проживання в Україні, але відповідно 

до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні. 

Отже, чинне законодавство України дозволяє нерезидентам набувати у 

власність об’єкти житлової та нежитлової нерухомості особисто, а також для 

фізичних осіб – через представників, а для юридичних осіб – через відокремлені 

підрозділи, філії, постійні представництва, зареєстровані (акредитовані або 

легалізовані) за законодавством України, та через представників. Невиконання 

нерезидентом обов’язку з постановки на облік в контролюючих органах як 

платника податків слід кваліфікувати як ухилення від сплати податків з 

притягненням порушника до відповідальності, передбаченої податковим та іншим 

законодавством України. 

З урахуванням вищевикладеного, платниками податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі 

нерезиденти, що мають податкову правосуб’єктність, володіють на праві 

власності об’єктами житлової та/або нежитлової нерухомості та несуть у 

зв’язку з цим установлені законом податкові обов’язки. 

 

2.2 Об’єкт податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Як вже згадувалося вище, об’єкт оподаткування ПНМВЗД займає 

центральне місце в системі елементів податку. Дослідженням даної правової 

категорії, як і майна у якості об’єкту оподаткування, займалися дореволюційні 

фінансисти-класики – І. Янжул, Д. Львов, А. Ісаєв, К. ф.-Еєберг, В. Яроцкій, 

О. Озеров, вітчизняні вчені-правники сучасності – Л. Воронова, О. Орлюк, 
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М. Кучерявенко, І. Бондаренко, І. Криницький, А. Дубоносова та інші, а також 

іноземні науковці – Д. Вінницький, С. Пепеляєв, І. Кучеров, Н. Хімічева та ін. 

На думку А. Ісаєва, податний предмет є все те, що тягне за собою сплату 

податку. При цьому само по собі зовнішнє благо не може бути предметом 

податку, оскільки для такого статусу необхідне певне відношення до нього 

людини. Блага негосподарські не можуть бути предметом податку, тому що між 

ними та людьми немає впорядкованих відносин, а оскільки такі відносини можуть 

виникати тільки у сфері господарських благ, то всі такі блага можуть бути 

предметом податків, незалежно від того, чи фактично особа користується такими 

благами та чи отримує вона доходи з них (ділянка землі, квартира) [51, с. 3]. 

Наведене визначення чітко відображає правову природу насамперед 

майнового оподаткування, за якого майно є об’єктом податку тільки в рамках 

суспільних правовідносин, коли вони є джерелом доходу (або потенційного 

прибутку). Тобто, при оподаткуванні нерухомого майна відношення платника 

податку до об’єкта опосередковані речовим правом, на якому об’єкт нерухомості 

належить платнику. 

Характеризуючи об’єкт ПНМВЗД, К. ф.-Еєберг виходив з того, що всі 

згодні, що оподаткування будинків, в яких проживають самі власники, настільки 

ж справедливо, як і оподаткування будівель, що здаються в найм, оскільки житло 

в такому випадку і є тим доходом, який інакше отримувався б від здавання його в 

найм. Якщо така аргументація правильна, то не можна не залучати до 

оподаткування і ті будівлі чи їх частини, якими власники користуються 

самостійно з господарськими цілями, як конюшнями, фабриками, торговельними 

приміщеннями, оскільки і тут користування заміщує доход, отримуваний від 

здавання в найм [44, с. 222]. 

Як зазначає І. Криницький, визначення об’єкта оподаткування передбачає 

як правовий (розширювальний), так і законодавчий (більш вузький) підходи. Як 

правова категорія, об’єкт оподаткування являє собою юридичний факт або 

сукупність юридичних фактів (юридичний склад), з яким пов’язане виникнення 

обов’язку платника податків сплатити податок. У більш вузькому значенні, яке, в 
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основному, закріплюється в законодавчих актах, визначається як вичерпний 

перелік певних видів майна, доходів тощо [65, с. 9]. 

Норма статті 22 ПКУ [99] дає загальне визначення об’єкта оподаткування, 

під яким слід розуміти 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. 

У якості об’єктів ПНМВЗД ПКУ визначає об’єкти житлової та/або 

нежитлової нерухомості, що належать на праві власності фізичним та юридичним 

особам, у тому числі нерезидентам [99]. При цьому податковий закон містить 

досить детальну класифікацію, з визначенням понятійного апарату, нерухомого 

майна для цілей його оподаткування. 

 Категорія об’єкта податку на нерухомість тісно пов’язана з цивільно-

правовим інститутом майна, видом якого є нерухоме майно. Водночас не слід 

ототожнювати НМВЗД в розумінні податкового права, з нерухомістю в розумінні 

інших галузей права.  

 Так, цивільне законодавство розкриває надзвичайно широке поняття 

«об’єкти цивільних прав», до якого відносить блага матеріального і 

нематеріального характеру, стосовно яких виникають, змінюються, припиняються 

цивільні правовідносини [196]. У даному контексті ЦКУ ідентифікує поняття 

«майно», наводить його ознаки, встановлює класифікацію, регулює порядок 

виникнення, зміну та припинення речових прав тощо. 

Майно, з точки зору податкового законодавства, має специфічні 

особливості, що пов’язані з його залученням до податкових правовідносин: 

– як було вказано вище, майно втрачає статус об’єкта оподаткування при 

відсутності (перериванні) правового зв’язку з платником податку та поза 

податкових правовідносин. Навпаки, ЦКУ містить норми про інститут 

набувальної давності, регулює майнові відносини щодо безхазяйного майна, 

знахідки, які навіть за відсутності суб’єкта речового права залишаються об’єктом 

цивільних прав; 
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– ЦКУ серед ознак нерухомості, крім землі, виділяє його фізичні 

властивості – невідривний зв’язок із землею та неможливість їх перенесення без 

зміни призначення. Натомість податковий закон при ідентифікації об’єкта 

ПНМВЗД визначає одночасний пріоритет як фізичних властивостей (відповідно 

до визначень у статті 14 ПКУ), так і правових (належність платнику на праві 

власності).  

ПКУ окреслює об’єкти, які є майном з точки зору цивільного законодавства, 

надає податково-правове визначення таким термінам, як будівлі, споруди, об’єкти 

житлової та нежитлової нерухомості, а також встановлює їх класифікацію за 

призначенням, типами, видами. Разом із тим класифікація та термінологія, 

наведені в нормативно-правових актах інших галузей права, не завжди збігаються 

з відповідними нормами податкового закону. Наприклад, у положеннях Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» [132] для визначення кола об’єктів, речові права на які підлягають 

реєстрації, застосовуються терміни «єдиний майновий комплекс, житлові 

будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та 

нежитлові приміщення». 

 Аналогічна думка наведена А. Дубоносовою, яка вказує, що не можна 

ставити знак рівності між майном у цивільному і податково-правовому 

(публічному) значенні, оскільки розуміння майна в цілях оподаткування є значно 

вужчим, ніж цивільно-правове. В якості об’єктів оподаткування майновими 

податками повинні розглядатися об’єкти матеріального світу (речі) або майнові 

права, що належать платнику податків та обумовлюють наявність економічної 

вигоди у платника податку як власника майна, а отже, і економічної основи 

податку; розуміння майна в цілях оподаткування є значно вужчим за цивільно-

правове [40]. 

 І. Криницький стверджує, що при закріпленні майна як об’єкта 

оподаткування необхідно враховувати розбіжності в його значенні із цивільно-

правовим змістом. Майно як об’єкт оподаткування охоплює тільки ті цивільно-
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правові форми, з наявністю яких у платника податків виникає податковий 

обов’язок [65, с. 10]. 

 В той же час А. Чуркін вважає, що відсутні причини використовувати для 

цілей оподаткування якесь особливе визначення майна. Адже мета податкового 

права не полягає у регулюванні відносин між учасниками цивільного обороту з 

приводу використання матеріальних благ. Механізми оподаткування починають 

діяти при стягуванні в дохід держави частини доходу, отриманого від діяльності. 

В таких умовах важливіше визначити підставу виникнення обов’язку зі сплати 

податку та порядок його виконання. Тому можливим є використовувати в цілях 

оподаткування визначення майна так, як воно наведено в цивільному 

законодавстві [202]. При цьому вчений посилається на С. Пєпєляєва, який вказує, 

що «ситуація, коли один термін має кілька визначень (одне з яких – «в цілях 

оподаткування»), призводить до створення казуїстичного законодавства; воно 

стає незрозумілим для тих громадян, кому безпосередньо адресовано. Тому за 

можливістю терміни інших галузей повинні використовуватися в податковому 

законодавстві в загальноправовому значенні». 

 О. Коваль при визначенні об’єкта податку на нерухоме майно пропонує 

акцентувати увагу на статті 181 ЦКУ, таким чином надаючи перевагу 

загальноправовому визначенню нерухомого майна [59, с. 100].  

 З наведеними твердженнями можна погодитися виключно за умови, по-

перше, визначення іншими галузями законодавства усього переліку необхідних 

для оподаткування термінів; по-друге, уніфікації визначення таких термінів, а 

також класифікації об’єктів нерухомості на види та типи для цілей різних галузей 

законодавства України, у тому числі для цілей оподаткування; і нарешті, по-третє, 

стабільності та прогнозованості законодавства, що виключає безсистемне 

скасування чи зміну окремих нормативно-правових актів чи правових норм, які 

надають визначення відповідних термінів та класифікацію нерухомості. 

 Поза ПКУ визначення окремих видів та типів НМВЗД розрізнено наведено 

у великій кількості нормативно-правових актів різної юридичної сили. Крім ЦКУ, 
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це також численні нормативно-правові акти у галузі містобудування та 

архітектури, які часто скасовуються та змінюються [69; 139].  

 Слід звернути увагу, що окремі визначення термінів в ПКУ запозичені з 

нормативно-правових актів інших галузей законодавства повністю (наприклад, 

визначення «квартира» в абзаці в) підпункту 14.1.129.1. пункту 14.1. статті 14 

ПКУ є повністю тотожним визначенню в частині 1 статті 382 ЦКУ), або частково 

(наприклад, визначення «житловий будинок» в абзаці а) підпункту 14.1.129.1. 

пункту 14.1. статті 14 ПКУ та в статті 380 ЦКУ). Досить чітко простежується 

запозичення податковим законом дефініцій, що стосуються об’єкта податку, 

з Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» [134]. Однак 

визначення більшості термінів в ПК України та в нормативно-правових актах 

інших галузей законодавства України не збігаються. Наприклад, згідно з 

частиною 1 статті 381 ЦКУ садибою є земельна ділянка разом з розташованим на 

ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними та 

підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, а відповідно до абзацу 

а) підпункту 14.1.129.1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ житловий будинок садибного 

типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який 

складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень. У Державному 

класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000 [36] надано визначення споруді, як 

родовому об’єкту, та будівлям та інженерним спорудам, як видам споруди; в  

ПКУ будівлі та споруди визначаються через родове поняття земельних 

поліпшень.  

 Таким чином, на сьогодні законодавче визначення різних видів та типів 

нерухомого майна цілком виправдовує встановлення в ПКУ специфічного 

понятійного апарату. Такий підхід закріплено в пункті 5.2. статті 5 ПКУ, 

відповідно до якого у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших 

актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням вказаного кодексу, 

для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, 

правила та положення ПКУ [99].  
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Визначення нерухомого майна в ПКУ, з одного боку, дає змогу більш повно 

дотримуватися загальних засад податкового законодавства України, таких як 

стабільність, єдиний підхід до встановлення податків та зборів тощо, а отже, і 

досягати цілей оподаткування, а, з другого боку, – створити більш зрозумілі, 

однозначні правила сплати податків для платників, що закріплені в єдиному 

податковому законі. 

 Втім, слід зазначити тісний взаємозв’язок фінансового права та інших 

галузей права, у тому числі цивільного, що виявляється на рівні окремих 

інститутів та підгалузей права [27; 94]. У рамках такого зв’язку комплексні зміни 

до законодавства України щодо запровадження на рівні закону класифікації 

нерухомості, з наведенням дефініцій різних видів та типів нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки, що були б універсальними для різних галузей 

законодавства, безперечно, сприяли б правозастосовній практиці [10, с. 361]. За 

таких умов одночасно необхідно внести зміни до ряду нормативно-правових актів 

з метою уніфікації відповідної класифікації та визначень. Основним регулюючим 

актом у даній сфері міг би бути Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [132].  

 НМВЗД є особливо цінним майном, що відіграє важливу роль як у 

задоволенні особистих базових потреб будь-якої фізичної особи, так і в 

забезпеченні господарської та іншої діяльності юридичних осіб. Саме висока 

вартість, великий період використання, задоволення головних потреб фізичних і 

юридичних осіб, держави та місцевого самоврядування обумовлюють особливий 

порядок регулювання правовідносин щодо нерухомості. У цивільному та 

адміністративному законодавстві України це спеціальні норми щодо порядку 

будівництва об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, 

виникнення речових прав на нерухомість, вчинення правочинів тощо. Специфіка 

нерухомості з точки зору податкового законодавства полягає у визначенні її як 

об’єкта оподаткування, що тягне за собою виникнення податкового обов’язку у 

платника. 
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 ЦКУ не містить термін «нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», 

натомість розподіляючи нерухомість на три групи: 1) земельні ділянки; 2) об’єкти, 

розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх 

знецінення та зміни їх призначення; 3) інші об’єкти, на які законом поширюється 

режим нерухомої речі.  

 Поняття об’єкта ПНМВЗД частково охоплює другу групу – це будівлі, що є 

об’єктами житлової та нежитлової нерухомості та перебувають у власності 

платника. 

 У редакції ПКУ, що діяла до набрання чинності Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» [121], оподаткуванню підлягали виключно 

об’єкти житлової нерухомості, що фактично зводило коло платників податку в 

переважній більшості до фізичних осіб, а суть податку – до оподаткування 

задоволення фізичними особами своїх житлових потреб понад визначену ПКУ 

площу. Мається на увазі визначення граничних площ об’єктів оподаткування, до 

досягнення яких податок не сплачувався – 120 кв. м для квартир та 250 кв. м для 

будинків. Базою оподаткування було визначено тільки житлову площу об’єктів 

оподаткування. 

 Вказаний стан правового регулювання ПНМВЗД призвів до того, що ефект 

від введення податку і фактично до початку 2015 р . виявився майже нульовим, 

а витрати на адміністрування податку перевищили доходи від нього [57].  

 Враховуючи вищевикладене, слід позитивно оцінити прийняття 

законодавчих змін у частині регулювання ПНМВЗД, запроваджених Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи», які набули чинності 

01.01.2015 р. [121]: 

 – розширення поняття об’єкта оподаткування нежитловою нерухомістю; 

 – зниження граничних площ об’єктів житлової нерухомості, що не 

оподатковуються як пільгові; 
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 – уточнення терміна «об’єкт житлової нерухомості», надання визначення 

терміну «об’єкт нежитлової нерухомості». 

 Розмежування об’єктів оподаткування за призначенням на будівлі житлові 

та нежитлові має велике значення, оскільки дає можливість органам місцевого 

самоврядування гнучко регулювати податок в частині встановлення ставок та 

пільг. Крім того, це стосується і визначення законом нерухомості, що не є 

об’єктом оподаткування. Так, згідно з підпунктом 266.4.2. пункту 266.1. статті 266 

ПКУ [99]:  

 – пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються, виходячи з 

їх майнового стану та рівня доходів; 

– пільги з податку, що сплачуються на відповідній території з об’єктів 

нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом 

оподаткування. 

Тобто, органи місцевого самоврядування при визначенні пільг керуються 

встановленим податковим законом поділом об’єктів оподаткування на житлові та 

нежитлові будівлі, а також на їх класифікацію відповідно до норм статті 14 ПКУ 

[99]. 

Передбачене підпунктом 266.4.1. пункту 266.1. статті 266 ПКУ зниження 

бази оподаткування на визначені величини площі об’єктів стосується виключно 

житлової нерухомості. Це означає, для прикладу, що до господарських 

(присадибних) будівель – сараїв, гаражів, вбиралень тощо, які віднесені до 

нежитлової нерухомості, вказана пільга застосована бути не може і їх площа 

підлягає оподаткуванню в повному обсязі, якщо місцева рада не встановить 

додаткову пільгу в межах своїх повноважень. 

Аналогічне до вказаного вище має значення класифікація об’єктів житлової 

та нежитлової нерухомості за типами, встановлена нормами підпунктів 14.1.129 

та 14.1.129-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ [99] з наданням визначень відповідним 

термінам: 
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– об’єкти житлової нерухомості поділяються на: житлові будинки (у тому 

числі: житлові будинки, прибудови до житлових будинків, квартира, котедж, 

кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах), садовий будинок, дачний 

будинок; 

– об’єкти нежитлової нерухомості поділяються на: будівлі готельні, будівлі 

офісні, будівлі торгівельні, гаражі, будівлі промислові та склади, будівлі для 

публічних виступів, господарські (присадибні) будівлі, інші будівлі. 

Слід погодитися, що в населених пунктах та інших адміністративно-

територіальних утвореннях з розвиненим ринком нерухомості поділ об’єктів 

оподаткування за типами, у поєднанні з передбаченими податковим законом 

повноваженнями органів місцевого самоврядування в галузі встановлення 

ПНМВЗД, дає останнім реальні правові можливості для стимулювання розвитку 

або навпаки – для стримування окремих галузей господарювання чи 

життєдіяльності (наприклад, туризм, спорт, культура, торгівля). 

Однак така класифікація та надані дефініції містять низку недоліків, що 

знижують їх регулюючий ефект: 

1) житловий будинок садибного типу, як правило, є так званим 

комплексним об’єктом нерухомості, що, крім безпосередньо житлового будинку, 

може включати в себе різного роду допоміжні будівлі: 

– наприклад, прибудова до житлового будинку, що податковим законом 

виокремлена в самостійний тип житлової нерухомості. Однак прибудова не може 

бути самостійним об’єктом речових прав, а відтак і самостійним об’єктом 

оподаткування ПНМВЗД, оскільки прибудова не відповідає вимогам нормативно-

правових актів для будівель, призначених для постійного проживання. Прибудову 

слід віднести до приналежності житлового будинку, які разом становлять єдиний 

цілісний об’єкт житлової нерухомості, а загальна площа прибудови підлягає 

оподаткуванню разом з будинком; 

– приналежностями житлового будинку (як головної речі) часто бувають 

господарські (присадибні) будівлі, до яких норма підпункту 14.1.129-1 пункту 

14.1. статті 14 ПКУ [99] відносить допоміжні (нежитлові) приміщення – сараї, 
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хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 

бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. У переважній більшості випадків 

речові права на житловий будинок разом з вказаними допоміжними будівлями 

реєструються як на єдиний (комплексний) об’єкт нерухомості, що, відповідно, 

становить самостійний об’єкт оподаткування. Тобто, господарські (присадибні) 

будівлі не можуть належати платнику податку на праві власності як окремий 

об’єкт оподаткування, а тільки у комплексі з головною річчю – житловим 

будинком. У єдиний об’єкт вказані будівлі об’єднуються однією адресою та 

реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна відповідно до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ще більш суперечливим 

вбачається віднесення даних будівель до об’єктів нежитлової нерухомості, тобто 

до іншої групи об’єктів оподаткування за критерієм призначення;  

2) класифікація об’єктів нежитлової нерухомості є неповною та внутрішньо 

суперечливою. Заклади харчування одночасно згадуються в групі «будівлі офісні» 

(як ресторани та бари) та «будівлі торговельні» (як їдальні, кафе, закусочні), до 

будівель для публічних виступів податковий закон чомусь відносить казино та 

ігорні будинки. В класифікації не згадуються будівлі культури, спорту, освітніх 

закладів, агропромислового комплексу тощо, які, зважаючи на їх цільове 

призначення для задоволення потреб у відносно самостійних галузях діяльності 

людини, повинні бути включені в окремі типи нежитлової нерухомості; 

3) суперечливим є визначення котеджу, яким відповідно до ПКУ є одно-, 

півтораповерховий будинок невеликої площі для постійного чи тимчасового 

проживання з присадибною ділянкою. Буквальне тлумачення та застосування 

даної норми призведе до необхідності оподаткування котеджу як єдиного об’єкта 

будинку та земельної ділянки, на якій він знаходиться. 

 Забезпечити адміністрування ПНМВЗД, у тому числі і в частині визначення 

виду нерухомості, що оподатковується, покликана чинна система державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

 Так, відповідно до пункту 20 Порядку ведення Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно [135] з метою проведення державної реєстрації 
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виникнення права власності державний реєстратор вносить до запису про 

нерухоме майно, зокрема, такі відомості щодо об’єкта нерухомого майна: 

 – тип об’єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, 

квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо); 

 – призначення об’єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий). 

 Тобто, інформація Державного реєстру речових прав щодо класифікації 

об’єктів нерухомого майна відповідає нормам податкового законодавства тільки в 

частині видів нерухомості за призначенням – житлова або нежитлова; щодо типів 

об’єктів, то наведений в Порядку перелік повністю не відповідає положенням 

підпунктів 14.1.129., 14.1.129.-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ [99]. Навіть беручи 

до уваги, що реєстр призначений не тільки для цілей оподаткування, а й виконує 

інші неподаткові функції (облік та підтвердження речових прав) [28], даний 

недолік Порядку ведення реєстру речових прав слід віднести до істотних. Варто 

усунути таку невідповідність шляхом запровадження спільної класифікації 

об’єктів житлової та нежитлової нерухомості за типами для цілей як 

оподаткування, так і державної реєстрації речових прав на нерухомість. Це дасть 

змогу отримувати органам як державної влади, так і місцевого самоврядування 

повну та об’єктивну інформацію про кількість об’єктів оподаткування з метою 

прогнозування податкових надходжень, визначення податкових пільг тощо.  

 Недосконалість визначення об’єкта оподаткування в податковому законі 

полягає у і відсутності посилання на його місцезнаходження. Буквальне 

тлумачення норм підпунктів 266.1.1. пункту 266.1. статті 266, 14.1.129, 

14.1.129-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ [99] призведе до необхідності 

оподаткування належної резидентам житлової та нежитлової нерухомості, що 

знаходиться як в Україні, так і за її межами, що практикується в окремих 

країнах, наприклад, у Данії. Таким чином, зазначені вище норми необхідно 

уточнити в частині місця знаходження оподатковуваної нерухомості в межах 

України. 

 Окремої уваги потребує питання поділу, відповідно до податкового закону, 

нерухомості, відмінної від земельної ділянки, на будівлі та споруди. 
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 З урахуванням визначення термінів «об’єкти житлової нерухомості» та 

«об’єкти нежитлової нерухомості», податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, обкладаються виключно будівлі, під якими податковий закон 

розуміє земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або 

сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або 

підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, 

розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, 

провадження економічної діяльності. 

 Такий підхід можна пояснити рядом причин, зокрема, проблемами з 

адмініструванням оподаткування споруд, а саме відсутністю у них площі як бази 

оподаткування за чинним законодавством, спеціальним призначенням споруд, які 

часто виконують допоміжну функцію та є приналежностями будівель у складі 

цілісних майнових комплексів.  

 Однак такий спосіб визначення кола оподатковуваної нерухомості навряд 

чи можна вважати виправданим. Адже потенційна здатність споруд приносити 

прибуток для своїх власників не менша, а іноді значно більша, ніж у будівель.  

 Для розмежування будівель та споруд, з метою визначення чи 

оподатковується відповідне майно, слід звернути увагу на визначення терміна 

«споруди». Відповідно до статті 14 ПКУ – це земельні поліпшення, що не 

належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій. 

 Отже, визначення термінів «будівля» та «споруда» здійснюється через 

термін «земельні поліпшення», якими є результат будь-яких заходів, що 

призводять до зміни якісних характеристик земельних ділянок та її вартості. До 

земельних поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах 

земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни 

призначення, а також результати господарської діяльності або проведення 

певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, 

багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо) [99]. 

 Тобто до земельних поліпшень належить велика кількість предметів 

матеріального світу, створених як внаслідок природних явищ та процесів, так і в 
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результаті діяльності фізичних та юридичних осіб. Однак не всі земельні 

поліпшення є будівлями чи спорудами та нерухомістю загалом. Для набуття 

правового статусу об’єкта нерухомого майна земельне поліпшення повинно 

відповідати вимогам, встановленим цивільним законодавством та законодавством 

у сфері містобудування та архітектури – знаходження на земельній ділянці, що 

унеможливлює його перенесення без зміни призначення або знецінення, 

дотримання процедури будівництва об’єкта з виконанням вимог державних норм 

та стандартів до будівель та споруд, прийняття в експлуатацію, а речові права на 

об’єкт повинні бути офіційно підтверджені державою шляхом державної 

реєстрації. 

До факторів, що з точки зору податкового закону розмежовують будівлі та 

споруди, слід віднести наявність внутрішніх приміщень, можливість знаходження 

в них людей, тварин, матеріальних цінностей (щодо будівель) та окреме 

призначення – для виконання спеціальних технічних функцій (щодо споруд). 

Фактично віднесення об’єкта до будівлі чи споруди відбувається на стадії 

проектування та будівництва, а також при технічній інвентаризації об’єкта. Саме 

матеріали технічної інвентаризації, під час якої визначаються площа та інші 

технічні характеристики об’єкта, є одним із обов’язкових документів для 

внесення відомостей про об’єкт та права на нього до ДРРПНМ; інформація 

реєстру використовується контролюючим органом для визначення податкового 

обов’язку платника. При цьому суб’єкт, уповноважений на виконання робіт з 

технічної інвентаризації, керується Інструкцією про порядок проведення 

технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна [133], а також чинними 

будівельними нормами та стандартами у галузі архітектури й містобудування. 

Відповідно до Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000 

[36]: 

– споруди – це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з 

будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті 

виконання різних будівельно-монтажних робіт; 
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– будівлі – це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або 

сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або 

підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, 

розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. До будівель 

відносять: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, 

промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних 

закладів та закладів освіти тощо; 

– інженерні споруди – це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні 

або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках 

огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів 

різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового 

перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення 

рідких та газоподібних продуктів і т. ін. Інженерні споруди класифікуються в 

основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням 

об’єкта. До інженерних споруд належать: транспортні споруди (залізниці, 

шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та 

комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні 

споруди та ін. 

Вказані визначення термінів дають широкі можливості для довільного 

віднесення об’єкта нерухомості до будівлі або споруди, з обрахуванням площі 

об’єкта або без такого обрахування під час технічної інвентаризації. При цьому 

виконавці таких робіт не пов’язані нормами податкового законодавства щодо 

поділу об’єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, на будівлі та 

споруди. 

Як наслідок, досить часто спорудами визначаються конструкції, що за 

своїми технічними характеристиками відповідають вимогам податкового закону 

до будівель – вони мають внутрішні приміщення, що формуються несучими, 

огороджувальними або сполученими конструкціями, площу, а їх функціональне 

призначення фактично зводиться до зберігання матеріальних цінностей.  
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 До таких можна віднести склади силосного типу для зберігання сипучих 

товарів, насамперед сільськогосподарської продукції, наземні резервуари для 

зберігання рідин, газів тощо. Формально наведені об’єкти можна віднести до 

споруд, зважаючи на їх вузьке спеціальне призначення. Водночас їх несучі та 

огороджуючі конструкції утворюють внутрішні приміщення. Така суперечність 

призводить до того, що ідентифікація даних об’єктів як споруд, без визначення 

площі в технічних паспортах та в правовстановлюючих документах, 

необґрунтовано виводить їх з кола об’єктів ПНВЗД. 

 Інші споруди частково відповідають вимогам будівлі, наприклад, в частині 

внутрішньої площі з наявністю лише окремих конструкцій (несучих, 

огороджувальних). Як приклад можна навести різного роду навіси для зберігання 

матеріальних цінностей. 

 Отже, чинне законодавство України, у тому числі податкове, в галузі 

містобудування та архітектури, технічної інвентаризації, державної реєстрації 

прав на нерухоме майно потребує удосконалення в частині уточнення понять 

«будівлі» та «споруди», з метою запобігання ухиленню від обов’язку зі сплати 

податку на нерухомість шляхом віднесення нерухомості до споруд.  

 Крім того, слід розглянути підхід більш широкого розуміння об’єкта 

податку на нерухомість, поширивши його на все нерухоме майно, яке відповідає 

визначенням «будівлі» та «споруди» і яке зареєстроване відповідно до закону. 

 З даного приводу слід зазначити, що норма частини 4 статті 5 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» містить імперативну норму, згідно з якою не підлягають реєстрації 

речові права на некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких можливе без їх знецінення, а також окремо на споруди, що є 

приналежністю головної речі, або складовою частиною речі [132]. 

 З огляду на вказану вимогу, а також враховуючи ту обставину, що споруди 

переважно виконують спеціальні технічні функції допоміжного характеру, такі 

об’єкти досить часто включаються у склад майнових комплексів разом з 

будівлями. Це можуть бути лінійні об’єкти інженерної інфраструктури 
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(газопроводи, лінії електропередач, щогли зв’язку), транспортної інфраструктури 

(залізничні під’їзні колії, автомобільні дороги, асфальтобетонне покриття, 

причали), різного роду обладнання, що конструкційно пов’язане із землею 

(транспортні галереї, бункери-накопичувачі, пункти відвантаження продукції) 

тощо.  

Деякі типи споруд мають цілком самостійне значення, наприклад, 

розподільчі підстанції, греблі, причали, щогли зв’язку, автозаправні станції, 

сонячні та вітрові електростанції та інші, що дає змогу реєструвати права на такі 

окремі об’єкти як на окреме нерухоме майно. Незважаючи на те, що вартість 

таких споруд може бути на порядок вище від вартості більшості будівель, вони 

або взагалі не підлягають обкладанню податком на нерухомість, або 

оподатковуються, виходячи з мінімальних площ приміщень, що входять до їх 

складу (або до складу відповідних майнових комплексів), наприклад, площі 

будівлі операторської, майстерні, побутового приміщення тощо. 

Тобто, закріплений чинним податковим законом підхід щодо виключення 

споруд з кола об’єктів оподаткування податком на нерухомість є відверто 

дискримінаційним по відношенню до власників будівель. Адже при відносно 

схожому цільовому використанні будівель та споруд – для задоволення потреб 

діяльності суб’єктів господарювання й інших юридичних осіб та особистих 

потреб фізичних осіб, власники споруд знаходяться у більш привілейованому 

становищі, не сплачуючи податок на нерухомість. В якості конкретного прикладу 

можна навести ситуацію, коли будівля складу (з внутрішнім приміщенням) та 

споруда навісу (без стін та, відповідно, без приміщень) мають однакове цільове 

призначення – зберігання товарних цінностей; однак наявність огороджуючих 

конструкцій у будівлі та їх відсутність у споруди необґрунтовано обумовлює 

наявність податкового обов’язку у власника будівлі, та його відсутність у 

власника споруди. 

Дотримання принципів рівності, загальності та справедливості 

оподаткування потребує, щоб об’єктами податку були всі будівлі та споруди, 

визначені як об’єкти нерухомості та речові права на які зареєстровано відповідно 
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до закону. Однак внесення змін до законодавства щодо оподаткування споруд 

вимагає комплексного підходу та удосконалення й інших елементів податку, 

передусім бази оподаткування. Відсутність у споруд внутрішніх приміщень 

унеможливлює застосування у якості бази оподаткування площі, як це 

передбачено на сьогодні в ПКУ.  

Для визначення, чи є відповідне земельне поліпшення об’єктом податку на 

нерухомість слід звернути увагу на таку її ознаку, як державна реєстрація права 

власності відповідно до закону. 

Питання, чи вважається нерухомим майном об’єкт, що відповідає 

конструктивним ознакам будівлі чи споруди, однак речові права на які не 

зареєстровані, належить до галузі цивільного права. Базові засади цивільно-

правового регулювання відносин прав на нерухомість безперечно застосовуються 

і в податковому праві. До них відносять наступні: 

– речові права на нерухоме майно, у тому числі право власності, виникають 

з моменту їх державної реєстрації; 

– до державної реєстрації права власності на будівлю, споруду відповідна 

особа вважається власником будівельних матеріалів, з яких збудований 

відповідний об’єкт. 

Тобто, з точки зору податкового права будівля є нерухомістю та підлягає 

обкладанню податком на нерухомість з моменту державної реєстрації та 

виникнення права власності. 

Наведений висновок слід поширити і на об’єкти самочинного будівництва, 

проблема яких на сьогодні є дуже актуальною з огляду на зростання кількості 

нелегальних та напівлегальних будівельних майданчиків, здійсненням фізичними 

особами та суб’єктами господарювання різного роду прибудов та добудов, а 

також враховуючи велику кількість судових спорів про визнання права власності 

на такі об’єкти [95].  

Самочинне будівництво, що відповідає конструктивним ознакам будівлі 

відповідно до закону, не є об’єктом оподаткування ПНВМЗД, оскільки відповідно 

до статей 376, 331 ЦКУ [196] особа, яка здійснила або здійснює самочинне 
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будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього, а до 

завершення будівництва (прийняття об’єкта до експлуатації) особа вважається 

власником матеріалів, що використовуються в процесі будівництва. З одного 

боку, вбачається несправедливим та нелогічним, що порушник законодавства про 

архітектуру та містобудування, який збудував об’єкт самочинного будівництва, 

звільняється від обов’язку сплачувати податок на нього. З іншого боку, наслідком 

такого порушення є значні фінансові санкції, передбачені Законом України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» [120].  

Специфічним видом нерухомості є об’єкт незавершеного будівництва, 

однак питання, чи є така нерухомість об’єктом оподаткування податком на 

нерухомість, з урахуванням чинного ПКУ, навряд чи можна назвати дискусійним, 

адже негативна відповідь є очевидною. 

ПКУ не дає визначення вказаному об’єкту. Однак відповідно до Закону 

України «Про іпотеку» [146] об’єкт незавершеного будівництва – об’єкт 

будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його 

спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства. 

Згідно з частиною 2 статті 331 ЦКУ право власності на новостворене 

нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту 

завершення будівництва (створення майна); якщо договором або законом 

передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності 

виникає з моменту його прийняття до експлуатації [196]. 

Норма частини 8 статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» встановлює, що експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не 

прийнятих (якщо таке прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію, 

забороняється [129]. 

Виходячи із законодавчих ознак об’єкта ПНМВЗД, об’єкт незавершеного 

будівництва не є об’єктом ні житлової, ні нежитлової нерухомості. 

Незважаючи на те, що чинне законодавство дозволяє державну реєстрацію 

речових прав на об’єкти незавершеного будівництва, їх використання до 

прийняття до експлуатації прямо заборонено. Тобто, такий об’єкт не може 
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потенційно приносити прибуток своєму власнику. Саме такої точки зору 

притримуються і окремі контролюючі органи, які при дослідженні питання 

оподаткування об’єкта незавершеного будівництва вказують на необхідні ознаки 

об’єкта податку, як наявність бази (площі) та факт реєстрації права власності [73]. 

Зазначимо, що вказане роз’яснення Головного управління ДФС у Київській 

області є неповним, адже чинне законодавство України дозволяє реєструвати 

речові права на об’єкти незавершеного будівництва [132]. На питання щодо 

нарахування ПНМВЗД на об’єкт незавершеного будівництва веб-ресурс 

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» Інформаційно-довідкового 

департаменту ДФС [53] не дає чіткої відповіді, обмежуючись загальними 

нормами статті 266 ПКУ про необхідність нарахування податку на об’єкти 

житлової та нежитлової нерухомості, виходячи з їх загальної площі відповідно до 

закону.  

Практика оподаткування нерухомості в інших державах свідчить, що 

об’єкти незавершеного будівництва можуть обкладатися податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки [77; 85]. Вважаємо, що їх обкладання 

ПНМВЗД буде запобігати ухиленню чи затягуванню замовників будівництва 

введення об’єктів в експлуатацію, а також їх безгосподарському чи 

спекулятивному використанню. Водночас, з метою стимулювання будівництва, 

доцільним є надання власнику об’єкта незавершеного будівництва права 

завершити будівництво без обкладання податком, шляхом встановлення 

пільгового періоду тривалістю три роки.  

Одним із найбільш суперечливих об’єктів нерухомості як з теоретичної 

точки зору, так і у сфері правозастосування, є підприємство як єдиний майновий 

комплекс, що нормою статті 191 ЦКУ визначений як нерухомість [196]. До складу 

підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, 

призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, 

рухоме майно, об’єкти інтелектуальної власності, майнові права. 

Законодавство України містить норми про оборотоздатність підприємства 

як єдиного майнового комплексу, застосовуючи як синонім і термін «цілісний 
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майновий комплекс». Наприклад, відповідно до частини 2 статті 8 Закону України 

«Про фермерське господарство» фермерське господарство як цілісний майновий 

комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам 

України, які мають право на створення фермерського господарства, або 

юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва [161]. 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» відносить підприємство як єдиний майновий комплекс до 

нерухомого майна, речові права на яке підлягають обов’язковій державній 

реєстрації [132].  

Саме такий статус нерухомості може викликати питання про необхідність 

оподаткування підприємства як цілісного об’єкта, що складається з сукупності 

окремих речей та речових прав, податком на нерухоме майно. 

Правові проблеми оборотоздатності підприємства як єдиного майнового 

комплексу, до складу якого закон включає речі різної правової природи, у тому 

числі ті, що є самостійними об’єктами цивільних прав, становлять предмет 

численних дискусій вчених-цивілістів. З тих же причин державна реєстрація 

речових прав на підприємство є також істотно ускладненою. Хоча чинне 

законодавство України і передбачає механізм такої реєстрації, він не враховує 

ознаки комплексності підприємства як об’єкта [135], а тому і не може бути 

реалізований на практиці. Обґрунтованість визначення підприємства як 

нерухомості, з необхідністю реєстрації речових прав на нього, є сумнівною з 

огляду на постійні зміни майнового стану підприємства, що відбуваються в 

процесі реалізації підприємством як суб’єктом майнових та інших правовідносин 

належних йому прав та виконання обов’язків. За таких умов, з точки зору 

законодавця, інформацію ДРРПНМ про склад даного єдиного майнового 

комплексу слід оновлювати чи не щодня, що є абсурдом. 

Необхідно погодитися із С. Кривобок, який визначав, що: 

– специфічною рисою підприємства як об’єкта цивільних прав є майнова та 

просторова невизначеність його складу; 
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– поширення на підприємство правового режиму нерухомості є 

недоцільним. Скасування цього режиму автоматично потягне за собою 

скасування вимог державної реєстрації права на підприємство; 

– об’єкти нерухомості, які входять до складу підприємства, підпадають під 

дію Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» і реєструються у порядку, встановленому цим законом [63, с. 47]. 

Законодавче регулювання ПНМВЗД передбачає одну з головних засад – 

окремий об’єкт оподаткування тягне виникнення окремого податкового 

обов’язку, який лягає на власника (співвласників). Такий підхід є похідним від 

правового регулювання майнових відносин обігу нерухомості, у тому числі 

земельних ділянок, нормами цивільного та земельного законодавства.  

Беручи до уваги вищевикладене, підприємство як нерухомість не є об’єктом 

оподаткування ПНМВЗД у зв’язку з його невідповідністю визначенню об’єкта в 

підпункті 266.1.1. пункту 266.1. статті 266 ПКУ [99]. Більш того, з теоретичної 

точки зору виокремлення підприємства в самостійний об’єкт оподаткування є 

недоцільним, оскільки не сприятиме більш ефективному розв’язанню завдань та 

функцій оподаткування, а навпаки – тільки ускладнить механізм податку та його 

адміністрування.  

Визначення підприємства як єдиного майнового комплексу об’єктом 

ПНМВЗД тягне за собою цілком закономірне питання про особу платника 

податку з такого об’єкта, тобто, буде платником власник (члени, учасники) 

підприємства чи безпосередньо підприємство.  

Водночас окремі вчені пропонують об’єднати податкові платежі на земельні 

ділянки, та будівлі і споруди, що на них знаходяться, в єдиний податок. О. Коваль 

вказує на доцільність запровадження єдиного податку на нерухомість, для чого 

необхідно поєднати в одному уніфікованому реєстрі інформацію про всі існуючі 

права та обтяження стосовно об’єкта нерухомості та стосовно земельної ділянки 

під таким об’єктом нерухомості [58]. І. Криницький зазначає, що в разі 

запровадження єдиного подяку на нерухомість об’єктом оподаткування може 
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стати єдиний комплекс, що складається із землі та розташованих на ній і тісно 

пов’язаних з нею будівель, будов, споруд [65, с. 123]. 

Наведений вище підхід до оподаткування нерухомості безперечно 

заслуговує на увагу, особливо враховуючи приклади його реалізації в інших 

країнах. Однак не можемо погодитися з доцільністю його запровадження в 

законодавстві України з огляду на таке. 

Нормами статей 79, 79-1 ЗКУ [49] надано визначення земельній ділянці, 

а також встановлено, що передумовою визначення земельної ділянки як об’єкта 

цивільних прав є її формування, що передбачає визначення її площі, меж та 

внесення інформації до ДЗК. Вказані процедури врегульовано нормами законів 

України «Про землеустрій» [145], «Про топографо-геодезичну та картографічну 

діяльність» [160], «Про Державний земельний кадастр» [131]. 

Щодо об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, то, як 

вказувалося вище, загальне визначення, а також поняття окремих типів 

нерухомості дається нормативно-правовими актами цивільного законодавства та в 

галузі містобудування і архітектури. Зокрема, порядок створення будівель та 

споруд як об’єктів нерухомості врегульовано Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» [157], «Про архітектурну діяльність» [118]. 

Тобто, порядок створення об’єктів нерухомості, формування земельних 

ділянок з метою їх ідентифікації як самостійних об’єктів цивільних прав, а також 

зміна їх фізичних та інших характеристик (поділ, об’єднання, зміна цільового 

призначення, реконструкція тощо) передбачає різні процедури для земельних 

ділянок та об’єктів нерухомості, відмінних від земельної ділянки. І такі процедури 

врегульовані різними галузями законодавства. Єдиною для всіх об’єктів 

нерухомості є завершальна стадія створення (зміни) – офіційне визнання і 

підтвердження державою факту набуття, зміни припинення речових прав шляхом 

державної реєстрації. Однак порядок реєстрації прав передбачає надання різних 

документів для земельних ділянок та об’єктів нерухомості, відмінних від 

земельної ділянки. Крім того, реєстрація прав на земельні ділянки здійснюється в 

ДРРПНМ у взаємодії з ДЗК.  
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Отже, хоч земельні ділянки, будівлі, споруди і об’єднані в єдиний інститут 

нерухомого майна, вони мають багато відмінностей в правовій природі, 

викликаних передусім тим, що земельні ділянки є природним ресурсом, а будівлі 

та споруди – штучно створеними об’єктами. Дійсно, норми статті 120 ЗКУ [49], 

статті 377 ЦКУ [196] передбачають перехід права власності чи користування на 

земельну ділянку до особи, що набула права власності на будівлю, споруду, 

розташовану на такій земельній ділянці. Однак право на землю у набувача 

будівлі, споруди не виникає автоматично, а потребує окремого оформлення в 

порядку, встановленому земельним законодавством, з подальшою реєстрацією 

речового права на ділянку. 

К.Т. ф.-Еєберг в даному контексті взагалі висловлювався про звільнення від 

оподаткування забудованих земель: «Оскільки забудована земля не приносить 

більше ніякого самостійного доходу, то поземельний податок може бути 

звернений тільки на площі двору чи саду, що прилягають до будинку» [44, с. 223]. 

Сучасна практика правозастосування судами України виходить із принципу, 

за яким правовий режим земельної ділянки перебуває у прямій залежності від 

права власності на будівлю і споруду; при цьому передбачається механізм 

роздільного правового регулювання нормами цивільного законодавства майнових 

відносин, що виникають при укладенні правочинів щодо набуття права власності 

на нерухомість, і правового регулювання нормами земельного і цивільного 

законодавства відносин при переході прав на земельну ділянку у разі набуття 

права власності на нерухомість [111, 112, 166]. 

Безсумнівним є той факт, що земельна ділянка та будівлі, споруди, що на 

ній знаходяться, впливають один на одне як в правовому вимірі (наприклад, 

функціональне призначення будівлі впливає на цільове призначення земельної 

ділянки), так і в економічному (наприклад, взаємний вплив на ринкову вартість). 

Однак в умовах запровадження єдиного податку на комплекс земельної ділянки та 

будівлі, споруди, що на ній знаходяться, адміністрування та виконання 

податкового обов’язку може бути істотно ускладнено, внаслідок, наприклад, 

неоформлення прав на земельну ділянку, відсутності сформованої земельної 
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ділянки під будівлею, наявності різних об’єктів ПНМВЗД, у тому числі наземних 

та підземних, на одній земельній ділянці тощо.  

Вважаємо, що існуючий підхід окремого оподаткування кожного 

самостійного об’єкта – чи-то земельної ділянки, чи об’єкта нерухомості, 

відмінного від земельної ділянки, є оптимальним у сучасних умовах правового 

регулювання обороту даних об’єктів, а також за сьогоднішніх економічних умов 

розвитку ринку нерухомості в Україні [12]. 

Виходячи з наведених вище висновків, можна сформувати таке 

визначення об’єкта податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 

це будівлі, приміщення та їх комплекси, що належать до об’єктів житлової або 

нежитлової нерухомості, а також частки в праві власності на них, з 

перебуванням яких у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі 

нерезидентів, пов’язане виникнення у таких осіб податкового обов’язку. 

 

2.3 База податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

Фізичний вираз об’єкта ПНМВЗД здійснюється через базу оподаткування. 

Об’єкт та база оподаткування є тісно пов’язаними елементами оподаткування та 

часто розглядаються вченими у комплексі.  

На думку С. Пепеляева податкова база кількісно виражає предмет 

оподаткування. Податкову базу також називають основою податку, оскільки це та 

величина, до якої безпосередньо застосовується ставка податку, за якою 

обраховується його сума [84, с. 47]. 

М. Кучерявенко зазначає, що для визначення суми податку, яку необхідно 

перерахувати в бюджет, об’єкта оподаткування недостатньо. Для цього необхідно 

скоригувати відповідно до законодавства кількісні характеристики об’єкта 

оподаткування. За своїм змістом база – об’єкт оподаткування, скорегований для 

застосування податкової ставки та обчислення суми податку. Згідно із 

наведеними поглядами сплата податку, хоча і пов’язана з об’єктом 

оподаткування, але опосередкована ним, в основному, як передумова виникнення 
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податкового обов’язку, тоді як встановлення розміру суми сплачуваного податку 

орієнтоване на базу оподаткування [70, с. 146].  

Погоджуємося з твердженням А. Дубоносової про те, що окремо від об’єкта 

оподаткування база не існує та не зумовлює податковий обов’язок у платника [41, 

с. 29]. 

Визначення бази оподаткування залежить від об’єкта конкретного податку 

та пов’язано з іншим елементом механізму податку – одиницею оподаткування, 

під якою слід розуміти міру (величину) кількісного, фізичного чи іншого 

визначення бази оподаткування. Під змістом категорії «одиниця оподаткування» 

вбачається визначення цього елемента правового механізму податку як 

специфічної умовної розрахункової характеристики об’єкта, одиниці вимірювання 

масштабу податку, щодо якої застосовується ставка оподаткування [70, с. 104]. 

Тобто, якщо база оподаткування використовується для характеристики 

величини об’єкта податку, з приведенням його у вигляд, придатний для 

застосування податкової ставки та визначення суми податкового обов’язку, то 

одиниця оподаткування є конкретним мірилом, в якому визначається податкова 

база. 

Наведені вище погляди на категорії «база оподаткування» та «одиниця 

оподаткування» знайшли своє відображення і в чинному ПКУ [99], в статтях 23, 

24 якого встановлено, що: 

– базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші 

характеристики об’єкта оподаткування. База оподаткування – це фізичний, 

вартісний або інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого 

застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру 

податкового платежу. База оподаткування встановлюється для кожного податку 

окремо; 

– одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна вартісна, 

фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частина, щодо яких 

застосовується ставка податку. Одній базі оподаткування повинна відповідати 

одна одиниця виміру бази оподаткування. 
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Такі загальні визначення бази та одиниці оподаткування конкретизовані 

стосовно ПНМВЗД в нормах статті 266 ПКУ, які визначають базу податку як 

загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його 

часток. Одиниця оподаткування визначена в підпункті 266.5.1. пункту 266.5. 

статті 5 кодексу, де вказано, що ставка податку для об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості не може перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 

1 кв. м бази оподаткування. 

Норми податкового закону про визначення одиницею оподаткування 

ПНМВЗД співвідносяться з вимогами правил проведення технічної інвентаризації 

об’єктів нерухомого майна [133], результати яких є обов’язковими для державної 

реєстрації речових прав.  

 За часів незалежності України розвиток законодавства у сфері 

оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, передбачав 

визначення бази оподаткування саме через площу об’єкта. 

 Законопроекти про врегулювання елементів ПНМВЗД, що реєструвались у 

ВРУ до 2010 р., переважно передбачали визначення базою оподаткування саме 

площу нерухомого майна [151; 152; 153]. Натомість законопроект № 3359 від 

20.11.2003 р., розроблений групою народних депутатів України, визначав базою 

оподаткування оцінку об’єкта, що здійснюється органом державної реєстрації, 

тобто фактично інвентаризаційну вартість. При цьому у разі відсутності у органів 

державної реєстрації на встановлену дату відомостей про вартість нерухомого 

майна його оцінка провадиться державними податковими інспекціями за 

місцезнаходженням об’єкта оподаткування [154]. 

 Як було вказано вище, ПКУ визначив ПНМВЗД місцевим податком, 

одночасно вперше встановивши елементи податку, що створило передумови для 

повноцінної реалізації платниками податкового обов’язку та адміністрування 

податку. 

 На сьогодні, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 



125 

 

податкової реформи» [121], базою оподаткування є загальна площа об’єкта 

житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База 

оподаткування визначається контролюючим органом за даними ДРРПНМ – для 

фізичних осіб та самостійно юридичними особами – відповідно до 

правовстановлюючих документів на нерухомість. У свою чергу, така площа є 

похідною від даних технічної інвентаризації об’єктів нерухомості до моменту 

державної реєстрації прав на них. 

 Якщо розглядати податок на нерухомість як вид податку на розкіш та 

інструмент регулювання споживання, то за логікою законодавця головною 

ознакою такої розкоші є саме площа об’єкта. Про це свідчить і встановлення 

додаткової ставки податку на об’єкти нерухомості, загальна площа яких 

перевищує 300 кв. м – для квартир, та 500 кв. м – для будинків.  

Наведений підхід піддається цілком обґрунтованій критиці. Адже різниця 

між ринковою вартістю будинку в сільській місцевості площею 500 кв. м та 

квартирою у великому населеному пункті площею 61 кв. м може становити 

десятки разів. При цьому податок для власників таких об’єктів буде коливатися в 

межах від 0 грн до максимальної ставки в розмірі 1,5 % від мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 01 січня звітного (податкового) року, за один квадратний 

метр, а для власників будинку площею 500 кв. м – ще й додатково збільшений на 

25 000 грн на рік. 

 За таких умов очевидним є порушення загального принципу справедливості 

оподаткування. Існуюча система справляння ПНМВЗД фактично зрівнює 

податкове навантаження з нерухомості для жителів розвинених міст та 

депресивних територій. Ринкова вартість об’єкта оподаткування ігнорується, що 

викривляє принципи та функції податку.  

 Чинне регулювання бази оподаткування частково нівелює фіскальну 

функцію податку, що виражається в заниженні обсягів залучення податкових 

надходжень від податку на нерухомість з високою ринковою вартістю. Адже її 

ціна жодним чином не впливає на розмір податку. Натомість недоотримання 

податкових надходжень від оподаткування вказаної нерухомості частково 



126 

 

компенсується за рахунок збільшення сум податків на нерухомість більшої площі, 

але нижчої ринкової вартості в силу її фізичних та інших індивідуалізуючих 

характеристик, насамперед місцезнаходження, наявність комунікацій, 

наближеність до транспортних шляхів, природних зон та територій тощо.  

 Рівність умов оподаткування нерухомості незалежно від її ринкової вартості 

спотворює і регулюючу функцію оподаткування, що виявляється у фактичному 

подорожчанні вартості проживання та володіння нерухомістю в нерозвинених 

регіонах країни порівняно з більш розвиненими. 

 Заниження надходжень до бюджетів від податку на елітну нерухомість 

призводить до порушення принципу економічності оподаткування, оскільки 

скорочує різницю між податковими надходженнями та витратами на 

адміністрування даного податку. 

 З наведених вище мотивів визначення бази оподаткування податку на 

нерухомість через площу об’єкта не відповідає і принципу соціальної 

справедливості, встановленого у статті 4 ПК України [99]. 

 Звичайно, ПК України містить правові механізми, що покликані нівелювати 

окремі з наведених викривлень.  

До них слід віднести, по-перше, встановлення податкових пільг, насамперед 

зниження бази оподаткування житлової нерухомості – на 60 кв. м для квартири 

(квартири), та на 120 кв. м для будинку (будинків), в разі одночасного 

перебування у власності кількох квартир та будинків, у тому числі їх часток – на 

180 кв. м – незалежно від їх кількості. Така норма податкового закону покликана 

забезпечити мінімальні потреби особи в житлі без обов’язку сплати податку. 

Площа житлової нерухомості, що перевищує вказаний мінімум, виходить за межі 

забезпечення первинних житлових потреб, фактично вважається розкішшю і 

підлягає обкладанню податком на нерухомість.   

По-друге, механізмом з усунення недоліків регулювання бази податку на 

нерухомість є виключення з кола об’єктів оподаткування окремих категорій 

будинків, наприклад, об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

належать дітям-сиротам тощо.  
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 Компенсаційним заходом можна вважати надання органам місцевого 

самоврядування повноважень із самостійного встановлення ставок податку на 

нерухомість у межах, визначених ПКУ. Такі повноваження місцевих рад 

передусім обумовлені правовою природою ПНМВЗД як місцевого податку, що 

передбачає можливість на місцевому рівні регулювати ставки податку, пільги з 

оподаткування і т.д., виходячи з місцевих умов проживання та господарювання, 

функціонального призначення об’єктів тощо.  

 Однак наведені механізми не відновлюють справедливість нормативно-

правового регулювання податку на нерухомість, з огляду на його відносно 

невисоку максимальну ставку – 1,5 % мінімальної заробітної плати, та значну 

різницю ринкової вартості об’єктів нерухомості в різних регіонах країни.  

 Очевидно, що існуючий стан регулювання бази оподаткування найбільш 

вигідний платникам, які є власниками найдорожчої нерухомості, оскільки для 

цілей оподаткування економічні характеристики об’єкта оподаткування 

ігноруються, натомість застосовуються фізичні, що призводить до мінімального 

податкового навантаження. 

 Незважаючи на те, що на сьогодні визначення бази ПНМВЗД через площу 

об’єкта є доволі поширеним явищем у світовій практиці, визначення базою 

оподаткування навіть об’єму будинку вбачається більш справедливим порівняно з 

площею. Адже площа об’єкта є його проекцією на площину земельної ділянки, 

в той час як об’єм нерухомості відображає її фізичну характеристики в площинно-

просторовому вимірі. Незважаючи на те, що відповідно до Інструкції про порядок 

проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна [133] об’єм 

об’єктів нерухомості визначається в процесі інвентаризації разом з площею, дана 

характеристика не вноситься до правовстановлюючих документів на нерухомість 

і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 У світовій практиці оподаткування нерухомого майна існує п’ять основних 

способів визначення бази оподаткування нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки, що поіменовані нижче у порядку спадання суспільної 

ефективності їх застосування: 
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1) ринкова вартість об’єктів; 

2) орендна вартість об’єктів нерухомості; 

3) відновна вартість нерухомості; 

4) інвентаризаційна вартість об’єктів; 

5) площа об’єктів нерухомості [6]. 

 О. Багрій виділяє два основних підходи в світовій практиці оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, до визначення бази 

оподаткування – через площу та вартість [6]. 

 Ринкова вартість об’єктів нерухомості як база оподаткування 

застосовується в країнах з розвиненим ринком нерухомості, тобто в яких існує 

стійкий обіг житлових та нежитлових об’єктів нерухомості, та зі сформованим 

інститутом оцінки такого майна. Це більшість країн Європи, США, Японія. 

Складність адміністрування податку за таких умов вимагає наявності досконалих 

державних кадастрів нерухомості та можливостей автоматизованого розрахунку 

ринкової вартості об’єкта оподаткування з метою визначення суми податкового 

обов’язку. 

Базою оподаткування податком на нерухомість може бути балансова або 

інвентаризаційна (кадастрова) вартість об’єкта (Росія, Білорусь). З точки зору 

законодавства України, балансова вартість основних фондів – це різниця між 

первісною вартістю та нарахованими амортизаційними відрахуваннями, тобто 

залишкова вартість [46]. Інвентаризаційною вартістю слід визнати вартість 

об’єкта нерухомості, визначену спеціальною організацією (бюро технічної 

інвентаризації тощо) в процесі технічної інвентаризації. У цілому такий підхід 

недосконалий та аналогічний до визначення бази через площу об’єкта 

оподаткування, оскільки також не враховує реалій ринку нерухомості. Адже 

інвентаризаційна вартість визначається переважно за відновним методом, в основі 

якого лежить вартість зведення відповідного об’єкта з урахуванням зносу. При 

цьому коригування на ринкові особливості типу об’єкта, його місця знаходження, 

рівня попиту на нерухомість такого виду не враховується. 
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Ще один підхід до врегулювання бази оподаткування передбачає її 

визначення через рентну вартість нерухомості, тобто залежно від потенційної 

здатності об’єкта приносити дохід його власнику. Даний підхід реалізується в 

окремих країнах Європи, Азії та Африки, однак викликає багато критики в силу 

складності визначення та адміністрування бази оподаткування. 

Оподаткування нерухомості, засноване на площі об’єкта, найчастіше 

зустрічається в країнах, що розвиваються (країни Центральної та Східної Європи, 

Латинської Америки та Африки). Для них характерним є нерозвинений ринок 

нерухомості, низький рівень доходів населення. Переваги такого підходу – 

простота, зручність та низька вартість адміністрування. Основна задача держави 

полягає в ідентифікації об’єктів оподаткування та в забезпеченні можливості 

визначити базу оподаткування, що виражається в обрахунку площі [7]. 

Л. Жебчук вказує на Польщу як на приклад успішного використання площі 

нерухомості як бази ПНМВЗД, надходження від сплати якого становлять близько 

1 % ВВП, зазначаючи про доцільність збереження існуючого регулювання даного 

елементу податку на нерухомість в Україні в середньостроковій перспективі (до 

10 років) [46].  

Отже, недоліки правового регулювання бази оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, через площу об’єкта можна 

усунути, якщо базою визначити вартість будівель, бажано ринкову. 

Необхідність поступової заміни податкової бази на ринкову вартість в 

Україні фактично не викликає жодних дискусій. Однак обов’язковими 

передумовами таких законодавчих трансформацій повинні бути, з одного боку, 

впорядкування ринку нерухомості, формування стабільних економічних відносин 

щодо такої категорії майна та запровадження нових стандартів та методик оцінки.  

З другого боку, повинні бути регулюючі дії держави, спрямовані на 

створення необхідних умов для адміністрування податку з новою базою 

оподаткування. Мається на увазі створення та забезпечення належного 

функціонування спеціальної інфраструктури з реєстрації речових прав на 
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нерухоме майно, а також автоматизованого відображення їх ринкової вартості, та 

з наданням доступу фіскальним органам до відповідних інформаційних систем. 

На сьогодні реалії обігу нерухомості в Україні тісно пов’язані з 

необ’єктивним проведенням ринкової оцінки будівель та споруд для цілей 

оподаткування при здійсненні правочинів щодо таких об’єктів. Недосконалість 

державного та самоврядного контролю за учасниками ринку оцінки майна 

призвела до того, що інститут оцінки майна став напівлегальним, але зручним 

механізмом регулювання розміру податкових зобов’язань в процесі обігу 

нерухомого майна.  

З даного приводу слід згадати постанову Кабінету Міністрів України № 231 

від 04.03.2013 р. «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно 

до законодавства» [37], яка втратила чинність з 23.08.2014 р. і на заміну якій 

прийнято наказ Фонду державного майна України № 658 від 17.05.2018 р. «Про 

затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку». Незважаючи 

на те, що прийняття вказаних нормативно-правових актів розглядалося виключно 

негативно як інструмент монополізації ринку оцінки нерухомості, ними 

запроваджено принципово новий в Україні інститут реєстрації звітів про ринкову 

оцінку нерухомості для цілей оподаткування. Вказаний вище наказ Фонду 

державного майна України № 658 від 17.05.2018 р. передбачає, зокрема, 

створення Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно 

до законодавства, до якої суб’єкти оціночної діяльності в обов’язковому порядку 

зобов’язані вносити відомості про відповідні звіти.  

Функціонування подібної інформаційної системи створює передумови для 

запровадження реальних механізмів постійного контролю за суб’єктами оціночної 

діяльності та дотримання ними стандартів ринкової оцінки об’єктів нерухомості в 

режимі реального часу. У разі виникнення підозр щодо об’єктивності та повноти 

складання проведеної оцінки відповідний звіт не буде зареєстрований в єдиній 

базі, а отже, не може бути використаний для цілей оподаткування. Адже 
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основними споживачами послуг оцінщиків є їх замовники (як правило, власники 

майна), покупці відповідних об’єктів та нотаріуси, які посвідчують правочини з 

відчуження нерухомості. До запровадження обов’язкової реєстрації звітів про 

оцінку тільки в разі виникнення підозр в ухиленні від сплати податків фіскальні 

та правоохоронні органи могли перевірити правильність проведення ринкової 

оцінки майна та, за наявності підстав, притягнути відповідного суб’єкта оціночної 

діяльності до відповідальності.  

Водночас обробка наявної в базі даних інформації дасть змогу фіскальним 

органам відслідковувати динаміку зміни цін на нерухомість залежно від 

місцевості, типу об’єкта та низки інших факторів, а також стати інформаційною 

основою для масової автоматизованої оцінки нерухомості для цілей 

оподаткування. 

Таким чином, запровадження інформаційної системи обліку звітів з 

ринкової оцінки нерухомого майна може стати першим кроком у майбутній зміні 

бази оподаткування податком на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, з 

площі об’єкта на його ринкову вартість. 

Отже, усвідомлюючи необхідність переходу до застосування вартості як 

бази оподаткування, слід зазначити відсутність як економічних, так і правових 

передумов для такого переходу. До перших слід віднести нерозвиненість ринку 

нерухомості в Україні, а до других – відсутність інформаційно-технічної 

інфраструктури, необхідної для адміністрування податку.  

Тому впровадження законодавчих змін в галузі регулювання бази податку 

на нерухомість має бути наслідком, з одного боку, розвитку суспільних відносин 

у сфері обігу нерухомості, а з другого – створення законодавчих та технічних 

умов для обліку відповідних правочинів та їх умов з боку уповноважених органів. 

 

2.4 Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

У найбільш спрощеному вигляді обрахування податку є застосуванням 

податкової ставки до податкової бази. При цьому податкова ставка, якщо не брати 

до уваги її конструкційні особливості, як елемент податку, безпосередньо 
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визначає частку майна платника податку, яку, виходячи із наявного у нього 

об’єкта оподаткування, він, виконуючи податковий обов’язок, повинен передати 

на користь держави. Очевидно, що рівень оподаткування напряму залежить від 

розміру податкових ставок, які в даному випадку і є певною формою втручання 

держави в сферу майнових інтересів платника податків. Основне призначення 

даного елементу податку – нормування податкового обов’язку, а точніше – 

визначення розміру податку, тобто суми грошових коштів, що підлягають сплаті 

до бюджету [68, c. 334]. 

Ставка оподаткування належить до основних елементів, що характеризують 

податковий механізм, без якого неможливо уявити ні конкретний податок, ні 

рівень податкового тягаря (тиску). Особливістю даного елемента порівняно з 

іншими основними елементами податкового механізму (платником, об’єктом) є 

його мобільність та рухомість. За допомогою зміни ставки податку можна досить 

оперативно відреагувати на зміни або стимулювати їх, практично не змінюючи 

громіздкий податковий механізм [70, с. 255]. 

Чинний ПКУ не тільки надає визначення категорії «ставка податку», під 

якою слід розуміти розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) 

виміру бази оподаткування, але виділяє її окремі види та ознаки – базова 

(основна) ставка, гранична, абсолютна (специфічна) та відносна (адвалорна) 

ставки [99]. 

Мобільність ставки як зручного правового інструменту регулювання обсягу 

податкових надходжень якнайкраще виявляється в правовій природі ПНМВЗД, 

який є місцевим податком. 

Так, відповідно до положень пункту 12.3. статті 12 ПКУ [99]: 

– місцеві ради, у межах своїх повноважень, приймають рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів; 

– при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів 

обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір 

ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 ПКУ 
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з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII кодексу для відповідного 

місцевого податку чи збору. 

Таким чином, місцеві ради вправі самостійно регулювати ставки ПНМВЗД, 

що будуть діяти в межах відповідних адміністративно-територіальних утворень, 

на власний розсуд визначаючи ступінь податкового тиску, диференціюючи його в 

розрізі окремих категорій платників податку та об’єктів оподаткування. 

При цьому зміст рішення та порядок його прийняття врегульовано як 

загальними, базовими нормами ПКУ, що розповсюджуються на всі податки та 

збори, так і нормами, які регулюють тільки місцеві податки та збори. 

Щодо базових засад оподаткування, то йдеться насамперед про необхідність 

дотримання принципу стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів 

податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила і ставки; податки 

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

бюджетного року. 

Чинний податковий закон містить загальне правило про встановлення 

максимальної абсолютної (специфічної) ставки ПНМВЗД – не більше 1,5 відсотка 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.  

Отже, згідно з підпунктом 266.5.1. пункту 266.5. статті 266 ПКУ ставки для 

об’єктів оподаткування встановлюються рішеннями місцевих рад, залежно від 

місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, 

не більшому, ніж вказано вище. Обмеження максимальної податкової ставки на 

рівні закону є необхідною передумовою для недопущення зловживання даним 

інструментом органами місцевого самоврядування для збереження стимулів 

активності платників податків [70, с. 257]. 

Нижній (мінімальний) розмір ставки податку не встановлено; таким чином, 

місцеві ради вправі встановлювати ставку в розмірі 0 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, але не більше 1,5 відсотка.  
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Вважаємо, що відсутність мінімального розміру ставки податку, який разом 

із визначенням ПНМВЗД як податку, що не застосовується автоматично в разі 

відсутності рішення місцевої ради про його встановлення (тобто не тягне 

виникнення у платників податкового обов’язку, незалежно від прийняття рішення 

про встановлення) [99], порушує принцип стабільності оподаткування, 

призводить до погіршення податкової дисципліни та зниження податкових 

надходжень до місцевих бюджетів.  

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна 

заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за 

виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна 

плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією [148]. Розмір 

мінімальної заробітної плати встановлюється законом. 

Визначення ставки податку через відсоткове співвідношення до мінімальної 

заробітної плати, встановленої на початок звітного (податкового) року, 

пояснюється намаганнями законодавця встановити базову ставку податку у 

стабільному та передбаченому вигляді, що буде оновлюватися з урахуванням 

рівня доходів населення та розвитку економіки. Важливим також є те, що сума 

податку встановлюється в прив’язці до державної соціальної гарантії, яка 

змінюється виключно у порядку та за критеріями, що чітко визначені законом 

[148]. 

Очевидним істотним недоліком правової конструкції норми про визначення 

ставки є відсутність посилання на мінімальну заробітну плату в місячному, а не 

погодинному розмірі. Така неточність створює передумови для подвійного 

тлумачення норми, що виключається згідно із загальним принципом 

оподаткування податкової визначеності. Отже, в даній частині норма підпункту 

266.5.1. пункту 266.5. статті 266 ПКУ потребує відповідних уточнень.  

Окремі вчені вбачають недолік у правовому регулюванні повноважень 

місцевих рад встановлювати ставки податку з об’єктів оподаткування, виходячи з 

їх місця розташування (зональності), оскільки чинне законодавство не містить 
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визначення такої категорії [74]. У цілому погоджуючись із неточністю 

формулювання даної норми, дослідимо дану ознаку об’єктів оподаткування крізь 

призму законодавства в галузі містобудування та архітектури. Так, Закон України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» містить категорію «план зонування 

території (зонінг)», під яким слід розуміти містобудівну документацію, що 

визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у 

межах визначених зон [157]. Вважаємо, що вимоги до визначення місця 

знаходження (зональності) об’єктів оподаткування, з метою встановлення 

диференційованих ставок, стосуються саме їх знаходження в межах зон, 

визначених планом зонування території (зонінгом) населеного пункту. Для 

усунення невизначеності та можливості подвійного тлумачення норми слід 

удосконалити конструкцію підпункту 266.5.1. пункту 266.5. статті 266 ПКУ [99], 

привівши її у відповідність до містобудівного законодавства. 

Норма абзацу ґ) підпункту 266.7.1. пункту 266.7. статті 266 ПКУ передбачає 

підвищення суми податку для об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його 

частки, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м 

(для будинку), на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості. 

По-перше, зазначимо невдале розміщення вказаної норми про встановлення 

такої ставки податку, додаткової до основної, в пункті 266.7. статті 266 кодексу, 

що стосується порядку обчислення суми податку. 

По-друге, встановлення додаткової ставка, яка є абсолютною (специфічною), 

тобто виражається в національній валюті України (гривні), є невиправданим з 

огляду на інфляційні процеси, особливо стрімкі з 2014 р., які щорічно фактично 

знижують «вартість» суми відповідного податкового обов’язку. Беручи до уваги 

складність процедури внесення змін до податкового закону, встановлення 

вказаної ставки в гривні істотно знижує гнучкість податку в частині 

оподаткування об’єктів житлової нерухомості особливо великої площі. Вважаємо, 

що більш ефективним буде встановлення такої ставки у вигляді збільшуючого 

коефіцієнта, що застосовується до базової (основної) ставки податку, або у 

розмірі кількох мінімальних заробітних плат в місячному розмірі.  
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Також слід погодитися із В. Чекіною, яка вказує на доцільність 

запровадження диференційованого поправочного коефіцієнта, спрямованого на 

вирівнювання сум податкових надходжень з урахуванням особливостей ринків 

нерухомості різних населених пунктів України: близькості до історичних або 

адміністративних центрів, інших характеристик об’єктів, які впливають на 

реальну вартість нерухомого майна – для наближення системи оподаткування 

нерухомого майна в Україні до таких систем у зарубіжних країнах, де вже давно 

сформовано інститути оцінки та ринки нерухомості [197].  

 

2.5 Порядок обчислення, декларування, строк та порядок сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Обчислення податку у самому спрощеному вигляді є застосування 

податкової ставки до податкової бази, іншими словами – виконання певної 

арифметичної дії. Однак насправді справа обчислення податку набагато 

складніша, оскільки це процес, що включає в себе сукупність різних 

регламентованих законодавством дій з визначення суми податку, що виконуються 

податкозобов’язаними особами чи податковими органами. Обчислення податку є 

ключовим елементом юридичної конструкції податку, оскільки ним визначається 

порядок розрахунку суми, що підлягає сплаті до бюджету в рамках виконання 

податкового обов’язку [68, с. 343]. 

Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, ускладнюється різними видами та типами об’єктів оподаткування, що 

визначені в податковому законі, з урахуванням податкових пільг, а також 

диференційованим врегулюванням податку органами місцевого самоврядування 

на території кожної окремої територіальної громади. Для обрахунку суми податку 

застосовується база оподаткування – загальна площа об’єктів оподаткування 

відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, 

зокрема документів на право власності. Платник вправі ініціювати звірку даних 
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щодо кількості належних йому об’єктів оподаткування, їх загальної площі, права 

платника на податкову пільгу, розміру ставки та суми нарахованого податку. 

При цьому норми ПКУ прямо не визначають, дані якого джерела мають 

пріоритет при розбіжності в даних ДРРПНМ та правовстановлюючого документа, 

зокрема в площі. Вважаємо, що оскільки дані Державного реєстру формуються на 

підставі документів у паперовій формі, то саме останні повинні мати перевагу. 

Непрямо це підтверджується нормою абзацу 7 підпункту 266.7.3. пункту 266.7. 

статті 266 ПКУ [99], згідно з якою у разі виявлення розбіжностей між даними 

контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податків на 

підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право 

власності, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і надсилає 

платнику нове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-

рішення вважається скасованим (відкликаним). На нашу думку, вказані норми 

податкового закону слід доповнити положеннями, якими встановити строк для 

розгляду контролюючим органом заяви платника про розбіжність даних про 

об’єкт оподаткування, а також визначити, що на час розгляду першої такої заяви 

платника попередньо направлене податкове повідомлення-рішення не підлягає 

виконанню до завершення звірки контролюючим органом. 

ПКУ [99] встановлює різний порядок обрахування, строк та порядок сплати 

ПНМВЗД для платників – фізичних осіб та юридичних осіб.  

Для фізичних осіб обчислення суми податку здійснюється податковим 

органами за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) платника, за 

результатами чого платнику – фізичній особі у строк до 01 липня податкового 

(звітного) року направляється податкове повідомлення-рішення з визначеною 

сумою податкового зобов’язання та банківськими реквізитами для сплати 

податку. Строк виконання податкового обов’язку в частині сплати повної суми 

податку становить 60 днів з моменту вручення платнику податкового 

повідомлення-рішення. Для спрощення виконання фізичними особами сплати 

податку ПКУ передбачає можливість внесення відповідних грошових коштів у 

касу відповідного органу місцевого самоврядування. Дана норма має особливе 
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значення для жителів сільської місцевості, де доступ до банківських послуг 

ускладнений. 

Таким чином, на фізичну особу – платника ПНМВЗД покладено 

мінімальний обсяг дій, пов’язаних безпосередньо з виконанням податкового 

обов’язку, а саме тільки сплатити суму податку в разі отримання податкового 

повідомлення-рішення. Разом із тим, у разі ненаправлення контролюючим 

органом податкового повідомлення-рішення, слід вважати, що податковий 

обов’язок зі сплати податку у фізичної особи не виник. Податкове повідомлення-

рішення вважається належним чином врученим платнику податків, якщо воно 

направлено за адресою платника рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення або особисто вручено платнику податків (його представнику). Якщо 

пошта не може вручити податкове повідомлення-рішення у зв’язку з ухиленням 

платника від його отримання чи з інших причин, крім помилки контролюючого 

органу, воно вважається врученим у день, зазначений поштовою службою в 

повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення [99]. 

Юридичні особи зобов’язані самостійно обраховувати суму ПНМВЗД 

станом на 1 січня звітного року та до 20 лютого подати контролюючому органу за 

місцем знаходження об’єкта оподаткування річну податкову декларацію, з 

розбивкою суми податку поквартально за формою, встановленою наказом 

Міністерства фінансів України №408 від 10.04.2015 р. [143]. У разі, якщо 

юридична особа набула право власності на новостворений (нововведений) об’єкт 

оподаткування, вона подає декларацію протягом 30 календарних днів з дня 

виникнення права власності. Вважаємо, що наведену норму також слід поширити 

не тільки на випадки створення об’єкта оподаткування, а й на набуття права 

власності на нього на інших підставах, зокрема в результаті вчинення правочинів. 

Строк сплати податку юридичною особою становить 30 днів з моменту 

закінчення звітного кварталу. Таким чином, платники податку – юридичні особи 

сплачують суму податку чотири рази на рік (поквартально) рівними частинами. 

Тісний зв’язок з обрахуванням та порядком сплати податку має такий 

обов’язковий елемент, як податковий період, що визначає часовий проміжок, який 



139 

 

покривається нарахованою сумою податку. Відповідно до підпункту 266.6.1. 

пункту 266.6. статті 266 ПКУ для ПНМВЗД податковим періодом є календарний 

рік, тобто часовий період з 01 січня по 31 грудня звітного року.  

Так, при обрахуванні суми податку важливе значення має період, з якого 

слід починати обрахунок, оскільки відповідно до норм ПКУ момент виникнення 

(припинення) права власності платника на об’єкт оподаткування не завжди 

збігається з моментом початку (та, відповідно, припинення) обрахунку податку. 

Це стосується таких випадків: 

– у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 

продавця за період з 1 січня звітного року до початку місяця, в якому 

припинилося право власності, а для покупця (нового власника, платника) – 

починаючи з 01 числа місяця, в якому він набув право власності; 

– у разі виникнення права власності на новостворене (нововведений) об’єкт 

оподаткування податок сплачується платником – фізичною або юридичною 

особою, починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

Отже, період сплати ПНМВЗД охоплює повний перший місяць набуття 

права власності на об’єкт, незалежно від фактичної дати виникнення права 

протягом такого місяця, навіть якщо право власності виникло в останній день 

місяця. 

У даному контексті веб-ресурс Інформаційно-довідкового департаменту 

ДФС «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» надає досить 

обґрунтовану консультацію, вказуючи з посиланням на підпункт 266.8.1. пункту 

266.8. статті 266 ПКУ, що в разі придбання фізичною особою об’єкта 

оподаткування та його наступного продажу протягом одного календарного 

місяця, у такої особи не виникає податковий обов’язок зі сплати, оскільки 

кінцевий набувач об’єкта буде зобов’язаний сплатити суму податку з 1 числа 

місяця, в якому у нього виникло право власності [53]. Однак дане роз’яснення 

слід поширити і на юридичних осіб, адже правило підпункту 266.8.1. пункту 
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266.8. статті 266 ПКУ розповсюджується на всіх платників податків, у тому числі 

і юридичних осіб. 

Зазначимо невдале застосування терміна «нововведений об’єкт 

оподаткування». Ні податковий закон, ні інші нормативно-правові акти не містять 

його визначення. Ймовірно, йдеться про термін, похідний від поняття «введення 

об’єкта в експлуатацію», передбаченого нормами ЦКУ [196], а також «прийняття 

в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», визначеного Законом України 

«Про регулювання містобудівної документації» [157], Порядком прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів [98]. Як правило, введення 

об’єкта нерухомості в експлуатацію означає завершення його будівництва або 

істотного перетворення зі зміною характеристик, внаслідок чого об’єкт 

перетворюється на новий. У такому випадку введення об’єкта в експлуатацію є 

передумовою для державної реєстрації права власності на нього. Втім, чинне 

законодавством України не забороняє, і це підтверджується практикою 

правозастосування, введення в експлуатацію будівлі, право власності на яке вже 

зареєстровано в ДРРПНМ, однак введення в експлуатацію не відбулося внаслідок 

різних причин. За таких умов введення в експлуатацію не означає створення 

нового об’єкта ПНМВЗД, або зміни фізичних характеристик існуючого об’єкта, 

а тому у юридичної особи – власника і відсутні підстави для подання декларації з 

ПНМВЗД. 

Таким чином, незважаючи на відносну простоту та недискусійність питань 

обрахування та сплати суми податку ряд положень ПК України потребують 

уточнень і доповнень з метою запобігання їх неоднакового тлумачення. 

 

2.6 Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки  

Неоподатковуваний мінімум та податкова пільга як правові категорії 

введені з метою виправлення етичних вад формальної рівності громадян 

(досягнення соціальної справедливості), а також спрощення адміністрування 

податку. Адже саме у відносинах із найменш забезпеченими платниками податків 
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держава зазнає найбільше складності із обрахуванням та стягненням податку, що 

призводить до надмірних, невиправданих надходженнями витрат на його 

адміністрування [29, с. 34]. Е. Берендтс зазначав, що в минулі часи 

малозабезпечені класи були головними платниками податків; їм доводилося 

платити важкі, навіть виснажливі податки. Сучасна держава більше не дивиться 

на масу населення як на misera plebs contribuens, як на menu peurple, corveable et 

taillable a merci. Одним із засобів, за яких досягається дана мета, є вирахування 

так званого вільного від обкладання мінімуму засобів існування. Найбільша сума 

недоїмок накопичується на дрібних платниках і стягнення податку з бідних 

пов’язано з великими складнощами і витратами, даючи незначний результат, при 

цьому викликаючи озлоблення серед населення [11, с. 295]. 

На противагу наведеним твердженням Д. Львов визначав, що оскільки 

держава існує для всіх і всім надає заступництво своїми установами, то всі 

повинні сплачувати податки. Звільнення від податку означає, що суб’єкти 

бажають користуватися державними благами за рахунок інших платників 

податків [75, с. 287]. 

У випадку з пільгами іншою метою їх введення може бути стимулювання 

певних економічних та соціальних процесів у державі. Водночас безперечно 

досягнення соціальної справедливості є пріоритетною метою.  

Як бачимо, категорія податкової пільги містить в собі як морально-етичний, 

так і економічний аспекти, що втілюються в правову форму елемента податку.  

Не зважаючи на те, що правові питання податкових пільг є одними з 

найбільш дискусійних, дана категорія широко застосовується у всіх податкових 

системах світу, насамперед для виконання регулюючої та стимулюючої функцій 

податку. Поряд зі ставкою податкова пільга є ефективним правовим інструментом 

забезпечення гнучкості регулювання оподаткування. 

Звільнення від сплати податків може даватися на деякий фіксований термін 

з метою стимулювання визначених видів діяльності. Так, у Чилі, Швеції, Японії та 

деяких штатах США пільги новобудов надаються протягом кількох років, а в 

Нідерландах – на період будівництва споруди [13]. 
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Знайшла своє визнання і імплементацію податкова пільга і в ПКУ [99], 

відповідно до статті 30 якого податкова пільга – це передбачене податковим та 

митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо 

нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому 

розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2. статті 30 кодексу. 

Підставами для надання пільг є особливості, що характеризують певну групу 

платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та 

суспільне значення здійснюваних ними витрат. 

З наведених загальних норм вбачається, що податкова пільга залежно від 

обсягу податкового послаблення може полягати: 

– у повному звільненні від сплати податку; 

– у зменшенні податкового зобов’язання. 

Підстави для надання пільг можуть бути пов’язані як з особою платника 

(майновий стан та рівень доходів, здійснення суспільно значущих видів 

діяльності, наявність особливого правового статусу), так і з об’єктом 

оподаткування (індивідуальні особливості, знову ж –  особливий правовий статус 

чи особливе призначення для задоволення суспільних потреб, перебування у 

власності пільгових категорій фізичних або юридичних осіб). Податкова пільга 

також тісно пов’язана ще з одним елементом податку – ставкою, зниження якої 

часто слугує інструментом пільгового оподаткування. 

В залежності від суб’єкта встановлення податкові пільги з ПНМВЗД, що 

передбачені законодавством, можна поділити на такі: 1) що встановлені 

безпосередньо в податковому законі; 2) які можуть запроваджуватися місцевими 

радами при реалізації ними своїх повноважень у галузі оподаткування. 

До першої групи віднесемо найважливішу пільгу, що полягає в 

установленні розміру площі об’єкта житлової нерухомості (частки в праві 

власності в ньому), на який зменшується база оподаткування відповідного об’єкта 

оподаткування – на 60 кв. м для квартир, на 120 кв. м для будинків, на 180 кв. м – 

якщо у власності платника одночасно перебуває і квартира (квартири), і будинок 
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(будинки). Таке пільгове зменшення бази оподаткування здійснюється один раз на 

податковий (звітний) рік. 

Вказана податкова пільга розповсюджується виключно на фізичних осіб – 

власників об’єктів житлової нерухомості та застосовується автоматично 

контролюючим органам при обрахунку суми податкового зобов’язання, 

незалежно від будь-яких звернень платника. Втім, відповідно до підпункту 

266.7.3. пункту 266.7. статті 266 ПКУ [99] платники податку мають право 

звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки 

даних щодо, зокрема, права на користування пільгою зі сплати податку.  

Аналізуючи зниження бази податку для об’єктів житлової нерухомості, 

постає питання обґрунтованості встановлення відповідних показників площ 

квартир та будинків. Це стосується як початкової редакції ПКУ, що діяла до 

набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [121] 

та передбачала зниження бази податку, якою до 2015 р. була житлова площа 

об’єкта: для квартири – на 120 кв. м, для житлового будинку – на 250 кв. м, так і 

чинної редакції кодексу, що зменшило вказану знижку бази податку для квартир 

до 60 кв. м, а для будинку – до 120 кв. м, а різних типів об’єктів житлової 

нерухомості – до 180 кв. метрів. 

Так, відповідно до статей 47, 49 ЖКУ норма житлової площі в Українській 

РСР встановлюється в розмірі 13,65 кв. м. на одну особу. Понад норму жилої 

площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді 

кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів [47]. 

Аналогічна норма забезпечення особи житлом передбачена Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР [92]. 

З одного боку, можна апелювати до застарілості вказаних вище нормативно-

правових актів, виданих ще за часів СРСР. Однак останні зміни до ЖК України 

вносилися у 2017 р., а до Правил обліку громадян – у 2018 році. 
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З другого боку, норми забезпечення громадян житлом виражені саме в 

житловій площі, а не загальній, на яку зменшується база ПНМВЗД, тобто ЖКУ та 

ПКУ застосовують різні поняття, що не дозволяє однозначне застосування норм 

житлового законодавства до положень податкового. 

Крім того, стаття 3 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду» для цілей безоплатної передачі громадянам квартир (будинків) 

встановлює санітарну норму 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена 

його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю [155]. 

Тобто, визначення розміру зниження бази податку при оподаткуванні 

житлової нерухомості фізичних осіб має відбуватися на підставі відповідного 

обґрунтування, в основі якого повинні бути покладені статистичні дані щодо 

середніх показників забезпечення населення площею в житловому фонді, а також 

відповідні санітарно-гігієнічні норми забезпечення житлом для проживання 

особи. Крім того, окремі наукові пропонують визначати неоподатковуваний 

мінімум податкової бази, виходячи з розрахунку не фіксованої площі на один 

об’єкт оподаткування, а залежно від кількості осіб, які проживають у 

відповідному житлі [7; 78]. 

Зазначимо про іноземний досвід оподаткування нерухомості в даному 

контексті. Податкове законодавство Грузії не передбачає подібного зниження 

бази податку на майно [85], а Податковий кодекс Російської Федерації 

встановлює зниження в розмірі кадастрової вартості об’єкта: для квартири – 

20 кв. м, для кімнати – 10 кв. м, а для єдиного нерухомого комплексу, до складу 

якого входить хоча б один житловий будинок – на 1 млн руб. [86]. 

Норми пункту 266.2. статті 266 ПКУ [99] встановлюють широкий перелік 

об’єктів нерухомості, що не є об’єктом оподаткування. Сюди відносять як об’єкти 

нерухомості, що перебувають у власності суб’єктів з особливим правовим чи 

суспільно значимим статусом (органів державної влади та місцевого 

самоврядування), соціально незахищених осіб (дитячих будинків сімейного типу, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, громадських 

організацій інвалідів та їх підприємств, релігійних організацій тощо), так і 
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об’єкти, наділені певними особливостями (житлова нерухомість непридатна для 

проживання, нерухомість у зонах відчуження та безумовного відселення, 

гуртожитки, будівлі промисловості тощо).  

Є також об’єкти, що позбавлені статусу об’єкта оподаткування в силу 

поєднання наведених вище двох факторів, наприклад, будівлі, споруди 

сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені 

до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 

господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-

2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. Слід зупинитися на 

недосконалості норми абзацу ж) підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ 

[99], адже споруди не можуть бути об’єктами оподаткування ПНМВЗД, а тому їх 

згадування є недоречним. Крім того, до 01.01.2019 р. дана норма стосувалася 

тільки будівель сільськогосподарських товаровиробників, якими відповідно до 

підпункту 14.1.235. пункту 14.1. статті 14 ПКУ є тільки юридичні особи. 

Недосконалість конструкції норми викликала дискусійність питання виключення 

з кола об’єктів податку будівель для використання у сільськогосподарській 

діяльності, що належать фізичним особам – сільськогосподарським 

товаровиробникам.  

Вказаний вище недолік норми абзацу ж) підпункту 266.2.2. пункту 266.2. 

статті 266 ПКУ викликав виникнення спірних ситуацій, які вирішувалися судами 

України переважно на користь. платників податків [114; 115]. Наприклад, 

постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 03.04.2018 р. у 

справі № 822/3288/17 залишено в силі рішення суду першої інстанції, яким 

задоволено позов про скасування податкового повідомлення-рішення про 

нарахування фізичній особі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на будівлі сільськогосподарського призначення (свинарник). В 

обґрунтування апеляційний адміністративний суд послався на такі положення: 

– належний позивачу – фізичній особі-підприємцю об’єкт нерухомості, на 

який податковим органом нараховано податок, за функціональним призначенням 

відповідно до Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000 [36] 
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належить до сільськогосподарських будівель та використовується власником у 

сільськогосподарському товаровиробництві, 

– норма 14.1.235. пункту 14.1. статті 14 ПКУ, що дає визначення терміна 

«сільськогосподарський товаровиробник», застосовується для цілей глави XIV 

ПК України «Спрощена система оподаткування, облік та звітність» та для цілей 

обкладання податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не може 

використовуватися, 

– для застосування до абзацу ж) підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 

ПКУ слід використовувати визначення виробника сільськогосподарської 

продукції, наведене в Законі України «Про сільськогосподарський перепис» – 

юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх 

відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, 

домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, 

передбаченою класифікацією  видів економічної діяльності, мають у володінні, 

користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи 

сільськогосподарських тварин [159]. 

Аналогічний недолік містить положення абзацу є) підпункту 266.2.2. пункту 

266.2. статті 266 ПКУ, відповідно до якого не є об’єктом оподаткування будівлі 

промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи складські приміщення 

промислових підприємств. Тобто, норма як умову звільнення від оподаткування 

визначає не тільки функціональне призначення будівлі (промисловість), а й їх 

належність промисловому підприємству. Буквальне тлумачення вказаної норми 

призведе до необхідності оподатковувати будівлі промисловості, що належать і 

фізичним особам та навіть юридичним особам організаційно-правових форм 

інших, ніж підприємство.  

У даному контексті також зазначимо позитивну для платників практику 

застосування податкового закону судами України. У постанові Харківського 

окружного адміністративного суду від 25.10.2017 р. у справі № 820/3556/17 [116], 

що залишена в силі ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду 

від 04.12.2017 р. [187], задоволено позов про скасування податкового 
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повідомлення-рішення про нарахування ПНМВЗД на будівлю промисловості, що 

належить фізичній особі – підприємцю. Суд підійшов до вирішення спору з 

позиції комплексного тлумачення норм ПКУ та цілей, що ставилися законодавцем 

при прийнятті кодексу, з урахуванням презумпції правомірності рішень платника 

податку в разі можливості неоднозначного тлумачення норми податкового закону. 

В обґрунтуванням рішення суди першої та апеляційної інстанцій вказали 

наступне: 

– згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 [36] 

до групи (код 125) «Будівлі промислові та склади» належить клас (код 1251) 

«Будівлі промислові», який включає будівлі промислового призначення у дев’яти 

підкласах; 

– будівля млина, співвласником якої є позивач на яку нараховано податок, 

належить до будівель промисловості; 

– при вирішенні питання можливості оподаткування будівлі промисловості 

визначальними є саме ознаки будівлі, за якими її функціональне призначення 

можна охарактеризувати як промислове; ознаки власника будівлі значення не 

мають; 

– податковий закон не містить у якості умови виключення будівель 

промисловості з кола об’єктів податку фактор їх використання в господарській 

діяльності; 

– виключення будівель промисловості, належних фізичним особам, з числа 

об’єктів, що не підлягають оподаткування, негативно впливає на 

конкурентоспроможність підприємця порівняно з юридичними особами та 

очевидно суперечить принципам ПКУ – рівності, недопущення дискримінації, 

нейтральності. 

Схожа правова позиція викладена і в ухвалі Харківського апеляційного 

адміністративного суду від 25.07.2017 р. у справі №816/523/17 [188]. 

Слід погодитися з тлумаченням адміністративними судами норм абзаців ж), 

є) підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ при вирішенні спорів у 

вказаних вище справах. Суди обґрунтовано дійшли висновку, що при 
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застосуванні вказаних вище норм підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ 

пріоритет має саме об’єкт нерухомості та його функціональне призначення, а не 

ознаки його власника. Втім, для уникнення виникнення спірних ситуацій у 

майбутньому до абзац є) підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ 

необхідно внести відповідні зміни.  

Невдалою є також конструкція норми абзацу е) підпункту 266.2.2. пункту 

266.2. статті 266 ПКУ [99], яка встановлює, що не є об’єктами оподаткування 

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в 

малих архітектурних формах та на ринках. Ймовірно, законодавець мав на увазі 

малі архітектурні форми, а також об’єкти нежитлової нерухомості на ринках, що 

використовуються малими та середніми суб’єктами господарювання 

підприємницької діяльності. Буквально ж дану норму можна тлумачити набагато 

ширше – що не є об’єктами оподаткування всі об’єкти нежитлової нерухомості, 

незалежно від їх місця знаходження та призначення, які належать суб’єктам 

господарювання малого та середнього бізнесу, за умови, що такі суб’єкти 

провадять діяльність, зокрема, в малих архітектурних формах та на ринках. 

Незрозумілим також є включення в дану норму малих архітектурних форм, якими 

відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про благоустрій територій» є 

елементи декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою (альтанки, 

павільйони, навіси, арки і колони, вуличні вази, декоративна скульптура, вуличні 

меблі та інші) [119]. Ймовірно, законодавець мав на увазі об’єкти, які у статті 28 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [157] визначені як 

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності – одноповерхова 

споруда з полегшених конструкцій, площею не більше 30 кв. м, встановлюється 

тимчасово, без улаштування фундаменту. Даний об’єкт не є нерухомістю, а речові 

права на нього не підлягають державній реєстрації, про що прямо вказано в статті 

5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» [132]. 
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До другої групи належать податкові пільги, що встановлюються місцевими 

радами. Правовий статус ПНМВЗД як місцевого податку надає органам місцевого 

самоврядування широкі повноваження у сфері пільгового оподаткування 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, шляхом визначення 

відповідних норм у рішеннях про встановлення податку. При цьому місцеві ради 

повинні дотримуватися критеріїв встановлення податкових пільг з ПНМВЗД, 

передбачених податковим законом. 

З аналізу положень підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 ПКУ [99] 

визначимо такі обмежуючі чинники: 

– пільги з ПНМВЗД для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх 

майнового стану та рівня доходів; 

– пільги з оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються 

залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування. У даному контексті маються на 

увазі як типи об’єктів нежитлової нерухомості, так і їх види, що визначені в 

підпункті 14.1.129-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ, однак дана норма не містить 

заборони користуватися іншими нормативно-правовими актами, якими 

запроваджено класифікацію будівель, наприклад Державним класифікатором 

будівель та споруд ДК 018-2000 [36]; 

– органи місцевого самоврядування у строк до 25 грудня року, що передує 

звітному, подають контролюючим органам рішення щодо пільг юридичними 

та/або фізичним особам з ПНМВЗД. 

Норма підпункту 266.4.3. пункту 266.4. статті 266 ПКУ [99] встановлює, що 

наведені вище пільги, які надаються органами місцевого самоврядування, та щодо 

неоподатковуваної площі об’єктів житлової нерухомості, не застосовуються до 

об’єкта (об’єктів), що перебувають у власності фізичних осіб та: 

– його (їх) площа перевищує 5-кратний розмір неоподатковуваної площі, 

– такий об’єкт (об’єкти) використовуються власником для отримання 

прибутку (здавання в оренду, використання в господарській діяльності). 

Тобто, зазначені пільги стосуються тільки особистого та 

непідприємницького використання об’єктів оподаткування фізичними особами.  
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 Важливою гарантією дотримання засад неупередженості та об’єктивності 

при встановленні пільг з ПНМВЗД є заборона уповноваженим органам місцевого 

самоврядування встановлювати індивідуальні пільгові ставки податку для 

окремих юридичних та фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб або звільняти їх 

від сплати податку. Це повністю узгоджується з принципами загальності 

оподаткування, рівності всіх платників перед законом та недопущення будь-яких 

проявів податкової дискримінації [99].  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Положення статті 266 ПКУ, у комплексі з іншими нормами 

податкового закону, містять всі елементи ПНМВЗД, необхідні для належного 

виконання платниками свого податкового обов’язку відповідно до статті 7 ПКУ. 

Водночас правова природа ПНМВЗД як місцевого податку обумовлює додаткову 

вимогу для обов’язковості податку в межах населеного пункту (адміністративно-

територіальної одиниці), що полягає у прийнятті уповноваженими органи 

місцевого самоврядування рішень про встановлення ПНМВЗД. У даних рішеннях 

фактично повинні дублюватися елементи податку відповідно до статті 266 ПКУ, 

крім ставок та пільг податку, які визначаються органами самостійно у 

встановлених кодексом межах. 

2. Як для прямих реальних податків в цілому, для ПНМВЗД характерний 

тісний зв’язок між платником податку та об’єктом оподаткування. Платник 

податку визначається через коло об’єктів нерухомого майна, що обкладається 

податком. Ключовим є належність платнику на праві власності житлової та/або 

нежитлової нерухомості як стійкий правовий зв’язок особи з вказаним майном, 

санкціонований (визнаний) державою шляхом офіційної реєстрації права, та який 

надає особі повний комплекс правомочностей з володіння, користування й 

розпорядження об’єктом.  

Особа набуває правового статусу платника ПНМВЗД з моменту набуття 

права власності на об’єкт податку, яким є момент державної реєстрації права в 
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ДРРПНМ. Разом із тим початок нарахування податку не завжди збігається з 

моментом виникнення права власності на об’єкт житлової або нежитлової 

нерухомості. Щодо новозбудованого об’єкта оподаткування, або в разі переходу 

права власності на об’єкт протягом календарного року, податок нараховується 

набувачу з початку календарного місяця, в якому у нього виникло право 

власності.  

З урахуванням правового регулювання ПНМВЗД під поняттям «платник 

ПНМВЗД» слід розуміти фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, 

що мають податкову та цивільну правосуб’єктність, володіють на праві власності 

об’єктами житлової та/або нежитлової нерухомості та несуть у зв’язку з цим 

установлені законом податкові обов’язки. 

3. Об’єктами ПНМВЗД є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, 

що визначені через термін «будівлі». Не належать до об’єктів податку такі об’єкти 

нерухомості, як споруди, об’єкти незавершеного будівництва, підприємства як 

єдині майнові комплекси.  

Чинний податковий закон містить детальну класифікацію об’єктів 

оподаткування за видами та типами, а також свій специфічний понятійний апарат, 

що є цілком виправданим в умовах недостатніх систематизованості та уніфікації 

нормативного визначення нерухомості та її окремих видів у цивільному, 

житловому, адміністративному та інших галузях законодавства України. Надання 

окремих дефініцій різним видам та типам об’єктів податку відображає специфіку 

податкових правовідносин, у яких бере участь особа у зв’язку з володінням 

такими об’єктами на праві власності. Втім, вказана класифікація містить недоліки, 

які слід усунути відповідними змінами до податкового закону. 

Об’єкт ПНМВЗД визначено як будівлі та приміщення, що є об’єктами 

житлової або нежитлової нерухомості, а також частки в праві власності на них, з 

перебуванням яких у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі 

нерезидентів, пов’язано виникнення у них податкового обов’язку. 

4. Не можна погодитися із пропозиціями про створення єдиного податку 

на земельну ділянку та інше нерухоме майно, що знаходиться на ній. Незважаючи 



152 

 

на те, що будівлі та земельні ділянки об’єднані в один інститут нерухомого майна, 

дані види майна є різними за фізико-природними та правовими характеристиками. 

Об’єднання ПНМВЗД та плати за землю в єдиний податок на нерухомість потягне 

тільки ускладнення виконання податкового обов’язку платниками та 

адміністрування податку контролюючими органами. 

5. Визначення загальної площі об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості у якості бази ПНМВЗД, як це передбачено чинним ПКУ, істотно 

знижує фіскальну здатність податку, частково нівелює його справедливість і 

соціальну спрямованість. Перепонами для запровадження в Україні більш 

ефективних показників об’єкта оподаткування, наприклад, вартості, що 

використовується у переважній більшості розвинених держав світу, є недостатній 

рівень розвитку вітчизняного ринку нерухомості, недосконалість правового 

регулювання системи оцінки нерухомого майна для цілей оподаткування та 

численні зловживання у даній сфері, непристосованість системи державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

6. Ставка податку, поряд із пільгою, є елементом податку, що 

визначається уповноваженими органами місцевого самоврядування при 

встановленні ПНМВЗД у межах, встановлених ПКУ. Ставка є інструментом 

забезпечення мобільності податку при плануванні обсягів податкових надходжень 

до місцевого бюджету, а також способом регулюючого впливу на окремі сфери 

діяльності фізичних та юридичних осіб у межах відповідних адміністративно-

територіальних одиниць.  

7. Загальна ставка ПНМВЗД визначена податковим законом шляхом 

встановлення верхньої межі у відсотках до мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 01 січня звітного (податкового) року. Недоліками правового 

регулювання ставки є відсутність її нижнього порогу, а також встановлення 

додаткової специфічної ставки для об’єктів житлової нерухомості із загальною 

площею, понад визначений ПКУ показник, внаслідок чого сума податку фактично 

щороку зменшується внаслідок інфляційного знецінення національної валюти. 
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8. ПКУ передбачає широкий перелік пільги з ПНМВЗД. Вони 

полягають: 1) у виключенні з кола оподатковуваних об’єктів цілих категорій 

нерухомості за їх приналежністю певним суб’єктам, функціональним 

призначенням та поєднанням вказаних факторів; 2) у встановленні зниження бази 

оподаткування для об’єктів житлової нерухомості, що належать фізичним особам; 

3) у повноваженнях відповідних органів місцевого самоврядування 

встановлювати додаткові пільги у встановлених податкових законом межах. 

9. Встановлений нормами ПКУ порядок адміністрування ПНМВЗД 

передбачає мінімальний обсяг обов’язків для фізичних осіб, а саме – сплатити 

суму податку відповідно до отриманого податкового повідомлення-рішення та 

повний обсяг обов’язків для юридичних осіб – із самостійного обрахуванням суми 

податку, подання звітності та сплати суми податку. 

10. Чинний порядок звірки даних платника – фізичної особи та 

контролюючого органу про об’єкт оподаткування слід доповнити положеннями 

про строк розгляду відповідного звернення, призупинення виконання податкового 

повідомлення-рішення, а також про пріоритет даних документів у паперовому 

вигляді над електронними документами, у випадку наявності відповідних 

розбіжностей. 
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РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

3.1 Загальна характеристика недоліків нормативно-правового 

регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

Податок повинен бути чітко визначений у законодавстві, з наведенням 

вичерпної інформації, яка б давала можливість точно встановити особу-платника 

та порядок здійснення розрахунку з бюджетом. Нечіткість та двозначність закону 

дає можливість платникам ухилятися від сплати податку на законних підставах, 

а контролюючим органам – зловживати своїми повноваженнями [30, с. 196]. 

Недоліки нормативно-правового регулювання ПНМВЗД, що викликають 

неоднозначне тлумачення норм закону та ускладнюють розуміння порядку 

нарахування і сплати податку, є порушенням статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод [163], що може бути підставою 

для звернення особи до ЄСПЛ. 

Так, у справі «Щокін проти України» ЄСПЛ визнав порушення Україною 

прав заявника шляхом донарахування додаткових податкових зобов’язань з 

податку на доходи фізичних осіб в умовах чинності різних нормативно-правових 

актів, які суперечили один одному. На думку ЄСПЛ, відсутність у національному 

законодавстві необхідної чіткості та точності, які передбачали можливість різного 

тлумачення такого важливого фінансового питання, порушує вимогу «якості 

закону», встановлену Конвенцією, та не забезпечує адекватний захист від 

свавільного втручання публічних органів державної влади у майнові права 

заявника [168]. 

Аналогічні висновки зроблено ЄСПЛ і при розгляді справи «Серков проти 

України» [167].  

У своїх рішення ЄСПЛ підкреслює особливу важливість принципу 

«належного урядування». Він передбачає, що коли йдеться про питання 

загального інтересу, зокрема, якщо справа вливає на такі основоположні права 
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людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і 

якомога більш послідовний спосіб («Баєлер проти Італії» (заява № 33202/96), 

«Онер’їлбіз проти Туреччини» (заява №48939/99), «Megadat.com. проти 

Молдови» (від 08.04.2008 р., заява № 21151/04), «Москаль проти Польщі» (від 

15.09.2009 р., заява № 10379/05). Так, у рішеннях «Лелас проти Хорватії» (від 

20.05.2010 р., заява № 55555/08), «Тошкуце та інші проти Румунії» (від 

25.11.2008 р., заява № 36900/03) зазначено, що на державні органи покладено 

обов’язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність 

їхніх дій, мінімізують ризик помилок та сприятимуть юридичній визначеності у 

цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси. У рішенні «Москаль 

проти Польщі» (від 15.09.2009 р., заява № 10379/05) зазначено, що принцип 

«належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним 

органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна 

недбалість. Будь-яка інша позиція була б рівнозначною, inter alia, 

санкціонуванню неналежного розподілу обмежених державних ресурсів, що 

саме по собі суперечило б загальним інтересах. Разом із тим потреба виправити 

минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, 

набуте особою, яка покладалася на легітимність добросовісних дій державного 

органу (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської 

Республіки», заява №36548/97). Іншими словами, державні органи, які не 

впроваджують або не дотримаються своїх власних процедур, не повинні мати 

можливості отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати своїх 

обов’язків. Ризик будь-якої помилки державного органу слід покладати на саму 

державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони 

стосуються [192; 207]. 

У доктрині Суду ЄС закон з нечітким змістом розглядається як такий, що не 

відповідає принципу правової визначеності, який є загальним принципом права 

ЄС. Правову визначеність Суд розглядає як обов’язок держави забезпечити 

легкість з’ясування права тими, до кого воно застосовується, очевидно, маючи на 

меті чітке визначення меж особистої свободи [43]. 



156 

 

Забезпечити дотримання прав та законних інтересів особи у випадку 

законодавчої колізії покликана одна з базових засад податкового законодавства – 

презумпції 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 [99]. Втім, дані веб-ресурсу «Єдиний 

державний реєстр судових рішень» свідчить про те, що податкові органи часто 

ігнорують вказану вище норму, що призводить до порушення прав платників 

податків та ініціювання ними судових спорів про скасування податкових 

повідомлень-рішень, індивідуальних податкових консультацій [45].  

Сучасний стан законодавчого регулювання оподаткування НМВЗД 

передбачає досить ефективний правовий механізм податку, що дає змогу 

власникам об’єктів житлової та нежитлової нерухомості виконувати покладений 

на них податковий обов’язок та забезпечує істотні податкові надходження до 

місцевих бюджетів. Аналіз практики розгляду національними судами спорів 

свідчить про відносно невелику кількість спорів між платниками податку та 

податковими органами саме щодо сплати ПНМВЗД порівняно з іншими 

податками. Як наслідок, платежі від справляння ПНМВЗД займають все більш 

вагоме місце в структурі доходів місцевих бюджетів. Підвищення ролі 

обкладання майна місцевим податком на майно, разом зі залученням все більшої 

кількості платників до сплати податків, є важливим фактором посилення 

фінансової автономії місцевого самоврядування в рамках реформи з 

децентралізації в Україні [214; 218].  

Однак, незважаючи на тривалий період становлення інституту 

оподаткування НМВЗД в Україні, що розпочався фактично в 1994 р. [123], 

чинний ПКУ містить ряд недоліків, які ускладнюють правозастосування, 

викликають неоднозначне тлумачення його норм та, як наслідок, зумовлюють 

виникнення судових спорів між платниками й контролюючими органами. 
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Внаслідок так званої малої податкової реформи 2014 р. [121] правовий механізм 

ПНМВЗД було істотно удосконалено, що перетворило податок із фіскально 

неефективного, майже непрацюючого платежу, на категорію податків, що 

динамічно розвивається. Зміни стосувалися найбільш вагомих елементів податку, 

таких як об’єкт оподаткування, база податку та пільги.  

Втім, велика кількість недоліків залишалась не охопленою законодавчими 

змінами, на що вказує, зокрема, і практика вирішення судами України спорів між 

платниками та контролюючими органами, пов’язаними з ПНМВЗД [193]. 

Недоліки нормативно-правового регулювання базових засад оподаткування 

НМВЗД стосуються правової природи податку, процедурних положень його 

встановлення, а також адміністрування. 

До таких слід віднести недоліки, що пов’язані з визначенням ПНМВЗД як 

місцевого податку, що передбачає особливий порядок його запровадження на 

території окремих адміністративно-територіальних одиниць.  

Відповідно до пункту 12.3. статті 12 ПКУ місцеві ради в межах своїх 

повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. 

При цьому, згідно з нормою пунктів 10.2., 10.3. статті 10 ПКУ: 

– місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на 

майно (в частині транспортного податку та плати за землю); 

– місцеві ради відповідно до закону вирішують питання щодо встановлення 

податку на майно (в частині ПНМВЗД) [99]. 

Вказана вище класифікація місцевих податків впливає на наслідки 

неприйняття місцевими радами рішення про встановлення податків, або їх 

прийняття з порушенням установленого законом порядку.  

Так, норма підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 ПКУ встановлює, що у 

разі якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення відповідних 

місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з кодексом, такі податки до 

прийняття рішення справляються, виходячи з норм кодексу із застосуванням їх 

мінімальних ставок, а плата за землю справляється за ставками, що діяли до 31 
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грудня року, який передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосуванням плати за землю. 

Тобто, наведена норма стосується визначених в пункті 10.2. статті 10 ПКУ 

єдиного податку, податку на майно (в частині транспортного податку та плати за 

землю), що визначені як такі, що підлягають обов’язковому установленню. 

Наслідки неприйняття рішення про встановлення ПНМВЗД, який не 

визначений як обов’язковий для встановлення згідно з нормою пункту 10.2. 

статті 10 кодексу, податковим законом не врегульовано. Таким чином, при 

відсутності такого рішення місцевої ради ПНМВЗД буде вважатися не 

врегульованим, а податковий обов’язок у платників податку – відсутнім. Такий 

підхід можна пояснити прямим наміром законодавця надати місцевим радам 

можливість самостійно вирішувати, чи взагалі потрібен місцевим громадам 

ПНМВЗД. Якщо місцева рада вважає, що надходження від сплати податку 

територіальній громаді не потрібне, незалежно від причин (популізм, профіцит 

місцевого бюджету тощо), то вона може ігнорувати норми податкового закону 

про ПНМВЗД та не приймати жодного рішення у цій частині. 

Однак з такою позицією не можна погодитися. Адже нормативне 

регулювання ПНМВЗД є досить лояльним до платників, передбачаючи механізми 

для пільгового звільнення від оподаткування соціально незахищених фізичних 

осіб-платників, а також для власників суспільно важливих об’єктів. Крім того, як 

згадувалося вище, ПНМВЗД вважається одним із найбільш справедливих, є 

традиційним та практично доцільним з точки зору як історичного процесу 

розвитку держави, так і сучасних податкових систем розвинених держав світу.  

Крім того, норми пункту 10.3. статті 10, підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 

12 ПКУ створюють певний вакуум правового регулювання податку на 

нерухомість, у разі відсутності рішення місцевої ради про встановлення податку. 

Виникає питання: чи повинні в такому випадку юридичні особи – платники 

ПНМВЗД подавати декларації з податку? Особливо з урахуванням позиції 

Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, розміщеної на веб-сайті 

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» [53], відповідно до якої 
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якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення ставок ПНМВЗД, то 

мінімальною ставкою податку є «0» відсотків. По-перше, до повноважень 

місцевих рад належить прийняття рішень не про встановлення ставок податку, а 

про встановлення податку в цілому, тобто його запровадження на території 

відповідної територіальної громади із врегулюванням окремих елементів 

правового механізму згідно з податковим законом. По-друге, вказана позиція не 

ґрунтується на нормах пункту 10.3. статті 10, підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 

12 ПКУ. По-третє, наслідком відсутності в рішенні місцевої ради про 

встановлення ПНМВЗД положення про визначення ставки податку є не 

застосування ставки в розмірі «0» відсотків, як вказує Інформаційно-довідковий 

департамент ДФС, а неврегулювання всього правового механізму ПНМВЗД, а 

отже – його невстановлення в цілому, ніби таке рішення взагалі не приймалося. 

 У зв’язку з цим вважаємо за необхідне поширити дію норм пункту 10.2., 

підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 ПКУ також і на ПНМВЗД – з метою його 

автоматично запровадження за мінімальною ставкою податку та іншими 

елементами правового механізму, визначеними кодексом. Це не тільки дасть 

змогу збільшити податкові надходження до місцевих бюджетів, а й сприятиме 

дотриманню принципів загальності, стабільності оподаткування, прогнозованості 

обсягу дохідної частини бюджету. 

Досить неоднозначно слід тлумачити положення законодавства України про 

територіальні межі чинності рішень місцевих рад про встановлення ПНМВЗД. 

Відповідно до пункту 8.3. статті 8 ПКУ до місцевих належать податки та 

збори, що встановлені згідно з переліком і в межах граничних розмірів ставок, 

визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 

Тобто, податковий закон окреслює територіальні межі чинності місцевих 

податків, вказуючи на їх встановлення місцевими радами у межах їх повноважень 

та обов’язковістю до сплати на території територіальних громад. 
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Норми статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[147] встановлюють, що: 

– територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними 

одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр; 

– адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у 

місті, селище, село. 

Згідно з частиною 1 статті 2 вказаного закону місцеве самоврядування в 

Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України.  

При цьому чинне законодавство не містить визначення терміна «територія 

територіальної громади». А вказаний Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у якості об’єднуючого чинника ідентифікації 

територіальної громади визначає спільність проживання жителів у межах села, 

селища, міста або їх певної кількості, зі спільним адміністративним центром. 

Отже, буквальне тлумачення норм чинного законодавства України дає 

змогу стверджувати про непоширення рішень місцевих ради про встановлення 

ПНМВЗД на об’єкти оподаткування, що розташовані в межах відповідної місцевої 

ради, але за межами населених пунктів. 

З огляду на вказане вище слід уточнити положення пункту 8.3. статті 8 ПК 

України, після слів «на території відповідних територіальних громад» додавши 

«(у тому числі за межами населених пунктів відповідної сільської, селищної, 

міської ради та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад)». 
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Втім, дана проблема є набагато глибшою за сферу оподаткування майна та 

охоплює в цілому базові категорії конституційного права, такі як місцеве 

самоврядування та адміністративно-територіальний устрій України [204]. 

Більшість недоліків нормативного регулювання ПНМВЗД стосуються його 

елементів, закріплених в податковому законі та які є обов’язковими для місцевих 

рад при встановленні податку.  

Окрім вже згаданих вище несприятливих наслідків недоліки податкового 

закону тягнуть за собою зниження ефективності окремих функцій ПНМВЗД: 

– фіскальної функції, що виявляється у невиправдано широкому переліку 

податкових пільг, у невключенні окремих категорій нерухомого майна до кола 

об’єктів оподаткування, надто спрощеному підході законодавця при визначенні 

окремих базових категорій податку тощо; 

– регулюючої функції, що полягає у недостатній деталізації стимулюючих 

механізмів і форм сприяння економічній та іншій активності суб’єктів, наприклад, 

шляхом встановлення тимчасових податкових пільг для окремих категорій 

платників чи об’єктів податку. 

Як зазначає Н. Дорош, сучасна теорія вказує на необхідність виконання 

системою оподаткування не тільки фіскальних функцій, а й соціального аспекту, 

забезпечення необхідних темпів економічного зростання та стабілізації 

прогресивних економічних процесів [38]. 

Внаслідок невдалого застосування бланкетних норм, що відсилають до 

положень інших галузей законодавства, деякі положення податкового закону 

необґрунтовано створюють дискримінаційні умови оподаткування нерухомості 

щодо окремих категорій осіб чи правових форм здійснення господарської 

діяльності. 

Конкретні недоліки законодавчого регулювання елементів правового 

механізму ПНМВЗД та способи їх усунення будуть розглянуті у наступному 

підрозділі даного дисертаційного дослідження.  
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3.2 Рекомендації щодо усунення недоліків нормативно-правового 

регулювання елементів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

Законодавчі акти щодо податків та зборів відрізняються відносною 

стабільністю та традиційною структурою, в якості складових якої виступають 

елементи правового механізму податку чи збору [70, с 135].  

Якщо розглядати правовий механізм ПНМВЗД як внутрішньо узгоджену 

структуру взаємопов’язаних елементів, то вади законодавчого регулювання 

одного елементу впливають на чіткість та визначеність всієї сукупності елементів 

в рамках правового механізму та податку в цілому. Аналогічно, усунення 

недоліків нормативно-правового регулювання, як правило, потребує 

комплексного підходу, що включає в себе внесення змін до цілого ряду елементів 

податку. 

Глибокий аналіз норм чинного ПКУ, вивчення практики застосування 

судами законодавства України у галузі оподаткування НМВЗД, узагальнення 

поглядів та думок науковців і експертів у галузі правозастосування дають змогу 

стверджувати про необхідність викладених нижче змін до податкового закону 

України в розрізі окремих елементів ПНМВЗД. 

Платник ПНМВЗД. 

1.1. Чинний ПКУ визначає платника ПНМВЗД через належність йому на 

праві власності об’єкта оподаткування – житлової та/або нежитлової нерухомості 

[99]. 

З метою звільнення від оподаткування окремої категорії нерухомого майна 

державної та комунальної власності норма абзацу а) підпункту 266.2.2. пункту 

266.2. статті 266 ПКУ встановлює, що не є об’єктами податку об’єкти житлової та 

нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в 

установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного 

державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній 

власності). 
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Неврегульованим законом є питання визначення платника податку з 

об’єктів, які хоч і знаходяться в державній або комунальній власності, але 

передані юридичним особам публічного сектору економіки на праві повного 

господарського відання. Зі змісту положень Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вбачається, що право 

власності на нерухомість є первинним речовим правом, а право господарського 

відання – похідним [132]. Відтак, у структурі розділу про об’єкт оподаткування, в 

ДРРПНМ, володільці права власності та права господарського відання будуть 

обліковуватися в різних частинах. А оскільки для цілей оподаткування значення 

має саме власник об’єкту податку, а не володілець похідних прав, то визначення 

власником об’єкта нерухомості держави або територіальної громади в особі 

уповноваженого органу автоматично виводить такий об’єкт з категорії 

оподатковуваних, незалежно від його перебування у володінні іншого суб’єкта на 

праві повного господарського відання. 

Спори про оподаткування вказаного нерухомого майна були предметом 

розгляду в судах України. Так, Ухвалою Вищого адміністративного суду України 

від 11.10.2016 р. у справі № К/800/10188/16 відмовлено в задоволенні касаційної 

скарги податкового органу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, 

якими задоволено адміністративний позов комунального підприємства про 

визнання протиправною та скасування індивідуальної податкової консультації. 

У спірній консультації податковий орган роз’яснив, що комунальне підприємство 

є платником ПНМВЗД з об’єктів нежитлової нерухомості, що є власністю 

територіальної громади в особі міської ради та передані йому на праві постійного 

користування. В обґрунтування судового рішення касаційний адміністративний 

суд послався на норми: 

– підпункту 266.1.1. пункту 266.1. статті 266 ПКУ, якими платниками 

податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі, які є власниками об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості, 
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– підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 кодексу, згідно з якими не є 

об’єктом оподаткування об’єкти, які перебувають у власності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування [186]. 

Невдалою слід визначити спробу контролюючого органу надати роз’яснення 

щодо визначення платнику ПНМВЗД з об’єктів державної та комунальної 

власності, що передані на праві повного господарського відання, згідно з Листом 

МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП від 07.04.2016 р. № 7561/10/28-10-01-3-11 

«Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» [206]. Після 

дослідження відмінності між правом власності та правом господарського відання 

податковий орган доходить висновку, що юридична особа не буде сплачувати 

ПНМВЗД за умови одночасної відповідності трьом критеріям підпункту 266.2.2. 

пункту 266.2. статті 266 ПКУ: 1) її створення органами державної влади або 

місцевого самоврядування; 2) фінансування лише за рахунок коштів державного 

та місцевого бюджетів; 3) внесення в Реєстр неприбуткових організацій (установ). 

Інших висновків податковий орган не зробив, залишивши без відповіді ключове 

питання про виникнення податкового обов’язку у особи, яка володіє об’єктом 

нерухомості державної чи комунальної власності на праві повного господарського 

відання. В цілому вказане роз’яснення слід розуміти таким чином, що не є 

об’єктами оподаткування об’єкти нерухомості, які знаходяться у державній та 

комунальній власності, незалежно від їх передачі на праві господарського 

відання.  

З метою включення у сферу оподаткування вказаних вище об’єктів, що 

використовуються для отримання прибутку, пропонуємо застосувати критерій 

підприємництва, визначений в частині 2 статті 3 ГКУ (господарська діяльність, 

що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою 

одержання прибутку). 

Таким чином, вважаємо за необхідне доповнити підпункт 266.1.1 пункту 

266.1. статті 266 ПКУ другим абзацом наступного змісту:  

«Платниками податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

що перебуває у державній або комунальній власності, є юридичні особи, які є 
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суб’єктами підприємництва та яким вказані об’єкти передані на праві повного 

господарського відання.». 

Одночасно, відповідне виключення слід передбачити в нормі абзацу а) 

підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ, яка звільняє від оподаткування 

об’єкти нерухомості в державній та комунальній власності: 

«266.2.2. Не є об’єктом оподаткування: а) об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому 

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету 

чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності), крім об’єктів, 

переданих на праві повного господарського відання юридичним особам, що є 

суб’єктами підприємництва;». 

1.2. Підлягають уточненню норми ПКУ про визначення особи платника 

податку з об’єкта нерухомості, який перебуває у спільній сумісній власності 

кількох осіб, але не поділений в натурі, – щодо уточнення форми згоди про 

визначення платника податку, а також в частині регулювання випадків 

відсутності згоди співвласників або відповідного судового рішення [99]. 

Крім того, недоцільним з точки зору правозастосування є положення абзацу 

в) підпункту 266.1.2. пункту 266.1. статті 266 ПКУ, відповідно до якого, якщо 

об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна 

з цих осіб за належну їй частку. Адже поділ об’єкта в натурі між співвласниками 

тягне припинення спільної сумісної власності [196], а визначення належних їм 

часток – до виникнення права спільної часткової власності. Тобто, наведена норма 

є непридатною для цілей оподаткування та підлягає виключенню з ПКУ. 

Враховуючи викладене вище, пропонуємо внести такі зміни до підпункту 

266.1.2. пункту 266.1. статті 266 ПКУ: 

– абзац б) викласти в такі редакції:  

«б) якщо об’єкт житлової та/ або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, без визначення часток, платником 
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податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх письмовою згодою, підпис 

співвласників в якій посвідчено нотаріально, якщо інше не встановлено судом. 

Вказану письмову згоду співвласників та/або судове рішення про визначення 

платника податку співвласники (співвласник) направляють контролюючому 

органу за місцем податкової адреси (місце реєстрації) такого платника податку. В разі 

несплати платником податку, визначеним за згодою співвласників або судовим 

рішенням, суми податку, контролюючий орган вправі вимагати її сплати від 

такого платника, або від всіх співвласників об’єкта у рівних частині. 

У разі відсутності згоди співвласників або судового рішення про визначення 

платника податку платником є особа, визначена як власник під час державної 

реєстрації права власності на об’єкт спільної сумісної власності, а в разі 

визначення кількох осіб співвласниками – кожна з цих осіб у рівній частині. 

Особа, що сплатила податок на об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, 

який перебуває в спільній сумісній власності, за інших співвласників, має право 

отримати відповідну компенсацію від інших співвласників об’єкта.»; 

– абзац в) – виключити. 

Об’єкт ПНМВЗД. 

2.1. Незважаючи на в цілому обґрунтований підхід ПКУ з наведенням 

класифікації об’єктів ПНМВЗД для цілей оподаткування, про що вже згадувалося 

в Розділі 2 даного дисертаційного дослідження, така класифікація має ряд 

недоліків. 

Розподіл об’єктів оподаткування на види та типи відповідно до підпунктів 

14.1.129., 14.1.129-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ [99] можна відобразити 

схематично відповідно до Додатку В. 

Узагальнено можна виділити такі недоліки визначення об’єкта ПНМВЗД та 

їх класифікації відповідно до положень ПКУ: 

– визначення об’єкта податку слід уточнити такою його ознакою, як 

розташуванням в межах України. Справді, іноземна практика оподаткування 

нерухомості припускає застосування принципу екстериторіальності, за якого 

фізичні та юридичні особи, що є резидентами, зобов’язані сплачувати податок з 
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усіх належних їм об’єктів – які знаходяться в межах держави та за її межами. 

Таким режим діє, наприклад, у Данії [10, с. 109]. Втім, наміри ВРУ оподаткувати 

саме НМВЗД, розташоване в Україні, непрямо підтверджується окремими 

нормами ПКУ. Наприклад, норма підпункту 266.7.4. пункту 266.7. статті 266 

кодексу встановлює обов’язок органів державної реєстрації прав на нерухоме 

майно, а також органів реєстрації місця проживання фізичних осіб щоквартально 

подавати податковим органам інформацію, необхідну для адміністрування 

ПНМВЗД. Тобто, зазначена норма обмежує можливості контролюючих органів 

адмініструвати податок саме з об’єктів в межах України; 

– визначення частки у якості окремого об’єкта податку є недоцільним. Адже 

оподаткуванню підлягають саме об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, а 

частки в праві власності на такі об’єкти впливають на коло платників податку з 

відповідного об’єкта та розмір податкового обов’язку кожного з них. У зв’язку з 

цим некоректною є норма підпункту 266.3.1. пункту 266.3. статті 266 ПКУ, 

відповідно до якої базою оподаткування є загальна площа часток; 

– до ознак об’єкта податку слід віднести його визначення як окремого 

об’єкта прав відповідно до даних державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно; 

– визначення об’єкта житлової нерухомості слід здійснити не тільки через 

термін «будівлі», а й «приміщення» – оскільки квартири, кімнати у 

багатосімейних (комунальних) квартирах не є окремими будівлями, та «їх 

комплекси» – адже об’єкти житлової нерухомості можуть складатися з кількох 

будівель чи приміщень, як житлових, так і нежитлових (допоміжних) за своїм 

призначенням; 

–  в податковому законі слід надати визначення терміна «приміщення»;  

–  недоцільно виділяти житловий будинок в окремий тип житлової 

нерухомості, з подальшим розподілом на житлові будинки квартирного типу 

різної поверховості та садибного типу. Адже житловий будинок квартирного типу 

не може бути самостійним об’єктом оподаткування, оскільки об’єктами будуть 

виступати окремі квартири в такому будинку; 
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– прибудову до будинку, господарські (присадибні) будівлі слід розглядати 

не як окремий об’єкт нерухомості, а як складову (приналежність) житлового 

будинку. Відповідним чином здійснюється і державна реєстрація речових прав на 

такі об’єкти –  у комплексі з житловими будинками. Тому прибудову, 

господарські (присадибні) будівлі недоцільно виділяти в окремі об’єкти 

оподаткування; 

– наведене в податковому законі визначення котеджу (одно-, 

півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи 

тимчасового проживання з присадибною ділянкою) дає підстави стверджувати, 

що даний об’єкт складається одночасно з будинку та присадибної ділянки, а відтак, 

і обкладання даного такого об’єкта податку передбачає одночасне оподаткування 

будівлі і земельної ділянки під нею; 

– крім об’єктів житлової та нежитлової нерухомості до об’єктів податку слід 

додати об’єкти незавершеного будівництва, з четвертого року з моменту 

державної реєстрації права власності. Дана новела буде стимулювати власників 

таких об’єктів скоріше завершувати будівництво або до їх продажу більш 

ефективним власникам. Одночасно слід надати визначення даному терміну; 

– дублювання окремих видів об’єктів нежитлової нерухомості в їх різних 

групах в підпункті 14.1.129-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ. 

З огляду на наведені вище недоліки правового регулювання об’єкта 

ПНМВЗД пропонується внести до ПКУ такі зміни: 

– підпункт 266.2.1. пункту 266.2. статті 266 кодексу викласти в такій 

редакції:  

«Об’єктами оподаткування є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, 

розташовані на території України, право власності на які зареєстровані як на 

окремі об’єкти відповідно до закону. Об’єкти незавершеного будівництва 

набувають статусу об’єктів оподаткування через три роки з моменту державної 

реєстрації права власності на них.»; 

–  статтю 14 ПКУ доповнити підпунктами 14. 96-1., 14.1.196-2 наступного 

змісту: 
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«14.1.196-1. приміщення – наземна або підземна частина внутрішнього 

об’єму будівлі, обмежена несучими та огороджувальними або сполученими 

(несуче-огороджувальними) будівельними елементами, з можливістю входу і 

виходу. 

14.1.129-2. об’єкт незавершеного будівництва – об’єкт будівництва, 

зведення якого почалося відповідно до законодавства, понесені витрати на його 

спорудження, не прийнятий в експлуатацію в установленому порядку та право 

власності на який зареєстровано в установленому законом порядку.»; 

–  підпункт 14.1.129. пункту 14.1. статті 14 ПКУ викласти в такій редакції: 

«14.1.129. об’єкти житлової нерухомості – будівлі, приміщення та їх 

комплекси, віднесені законодавством до житлового фонду, дачні та садові 

будинки, а також прибудови, нежитлові господарські (присадибні) будівлі 

допоміжного характеру у їх складі (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 

вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, 

гостьові будинки тощо); 

14.1.129.1. Будівлі, приміщення, віднесені до житлового фонду, поділяються 

на такі типи: 

а) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на 

окремій земельній ділянці (земельних ділянках), який складається із житлових та 

допоміжних (нежитлових) приміщень, не розділений на квартири; 

б) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку квартирного 

типу, призначене для постійного проживання;  

в) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі 

для постійного проживання, що розташований на присадибній ділянці; 

г) кімната у багатосімейній (комунальній) квартирі – ізольоване 

помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів; 

ґ) кімната в гуртожитку – ізольоване помешкання в спеціально 

побудованому або переобладнаному житловому будинку або в його частині, що 

зареєстровано як гуртожиток та використовується, як правило, для тимчасового 
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проживання працівників юридичних осіб, студентів, учнів, інших громадян у 

період роботи або навчання; 

14.1.129.2. садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) 

використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх 

конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим 

для житлових будинків; 

14.1.129.3. дачний будинок – житловий будинок для використання протягом 

року з метою позаміського відпочинку. 

14.1.129.4. До складу житлових будинків садибного типу, котеджів, садових 

будинків як окремих об’єктів прав відповідно до даних державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно можуть входити прибудови, нежитлові 

господарські (присадибні) будівлі допоміжного характеру (сараї, хліви, гаражі, 

літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, 

трансформаторні підстанції, гостьові будинки тощо).»; 

–  підпункт 14.1.129-1. пункту 14.1. статті 14 ПКУ викласти в такій редакції: 

«14.1.129-1. об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення та їх 

комплекси, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У 

нежитловій нерухомості виділяють: 

а) готельні об’єкти –  готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, туристичні бази, 

гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку, а також заклади 

харчування у їх складі; 

б) офісні об’єкти –  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-

побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 

в) торговельно-розважальні об’єкти –  торгові центри, універмаги, магазини, 

криті ринки, павільйони та зали для ярмарків і виставок, кінотеатри, бази та 

склади торгівлі, будівлі побутового обслуговування; 

г) об’єкти громадського харчування –  їдальні, кафе, закусочні, ресторани, 

бари; 

ґ) гаражі та паркомісця – гаражі (наземні й підземні), криті автомобільні 

стоянки, у тому числі як частина будівлі або приміщення без обмежуючих 
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несучих або огороджувальних, або сполучених (несуче-огороджувальних) 

будівельних елементів;  

д) промислові та складські об’єкти; 

е) об’єкти агропромислового виробництва; 

є) розважальні об’єкти – казино, ігорні будинки; 

ж) об’єкти фізкультури та спорту – спортивні зали, арени та комплекси, 

стадіони, тренувальні бази, спортивні школи; 

з) об’єкти культури та навчання – навчальні заклади, бібліотеки, музеї, 

театри, творчі майстерні, експозиційні об’єкти; 

и) об’єкти охорони здоров’я та соціального забезпечення – лікарні, 

поліклініки, амбулаторії, кабінети лікарів, лікувальні санаторії, притулки, 

інтернати; 

і) інші об’єкти. 

14.1.129-1.1. Якщо об’єкт нежитлової нерухомості складається з кількох 

будівель та/або приміщень різного призначення, основне призначення об’єкта 

визначається за його переважним використанням.». 

У результаті вказаних вище змін класифікації об’єктів ПНМВЗД їх система 

буде виглядати згідно з Додатком Г. 

З урахуванням наведених вище рекомендацій щодо визначення переліку 

об’єктів оподаткування необхідно також внести додаткові зміни до статті 266 ПК 

України, зокрема замінити вираз «об’єкти житлової та нежитлової нерухомості» в 

розумінні об’єкта податку на «об’єкт податку», виключити згадку про базу 

оподаткування частки в праві власності на об’єкт оподаткування тощо.  

Крім того, слід узгодити класифікацію об’єктів нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки, наведену в податковому законі, з класифікацією 

в законодавстві про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень [132]. З урахуванням таких змін технічні особливості функціонування 

ДРРПНМ повинні істотно спростити адміністрування податку, зокрема дозволяти 

отримувати уповноваженим органам державної влади та місцевого 

самоврядування інформацію про загальну площу окремих видів нерухомого 
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майна, власників об’єктів податку в розрізі їх видів з метою встановлення 

податкових ставок та пільг, правильного застосування зменшення податкової бази 

саме щодо об’єктів, віднесених до житлового фонду, прогнозування надходжень 

від сплати податку тощо. 

Зміна класифікації об’єктів житлової нерухомості тягне за собою 

необхідність визначення в новій редакції норм підпункту 266.4.1. пункту 266.4. 

статті 266 ПКУ про зменшення податкової бази: 

«База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичної особи – платника податків, зменшується: 

а) для квартир, кімнат у багатосімейній (комунальній) квартирі, кімнат в 

гуртожитках незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів; 

б) для житлових будинків садибного типу, котеджів незалежно від їх 

кількості – на 120 кв. метрів; 

в) у разі одночасного перебування у власності платника податку різних 

типів об’єктів житлової нерухомості, визначених в абзацах а) та б) цього 

підпункту Кодексу, – на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) 

період (рік).». 

2.2. Норма підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 ПКУ, що визначає 

об’єкти нерухомості, які не є об’єктами ПНМВЗД, потребує істотного 

удосконалення шляхом уточнення окремих категорій будівель та приміщень, а 

також скорочення їх переліку.  

Зокрема, абзаци є) – будівлі промисловості, ж) – будівлі товарних 

сільгоспвиробників, з підпункту 266.2.2. пункту 266.2. статті 266 кодексу 

пропонується виключити, натомість запровадивши до ставки податку з даних 

категорій об’єктів нерухомості знижуючий коефіцієнт.  

На нашу думку, з кола об’єктів податку слід виключити приміщення 

загального користування (у тому числі допоміжні), які є спільним майном 

багатоквартирного будинку, що буде сприяти розвитку даної сфери діяльності. 
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У зв’язку з цим вважаємо за необхідне внести наступні зміни до підпункту 

266.2.2. пункту 266 статті 266 ПКУ: 

– абзац а) викласти в такій редакції: 

«а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

державній або комунальній власності, окрім переданих суб’єктам підприємництва 

на праві повного господарського відання;»;  

– пункт г) викласти в такій редакції: 

«г) гуртожитки, а також належні на праві власності фізичним особам 

кімнати в них, якщо така кімната є єдиним об’єктом житлової нерухомості у 

власності фізичної особи – платника податків;»; 

– пункт е) – виключити, оскільки малі архітектурні форми, тимчасові 

споруди для провадження підприємницької діяльності не є об’єктами 

нерухомості, у зв’язку з цим не підлягають обкладанню ПНМВЗД; 

– пункти є) та ж) у чинній редакції – виключити, натомість пункт є) 

викласти в такій редакції: 

«є) приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), які є 

спільним майном багатоквартирного будинку;».  

2.3. Одним із актуальних питань удосконалення нормативно-правового 

регулювання ПНМВЗД є визначення споруд у якості об’єктів оподаткування. 

Відповідно до підпункту 14.1.238 пункту 14.1. статті 14 ПКУ споруди, як і 

будівлі, є земельними поліпшеннями та належать до нерухомого майна. 

Особливістю споруд є їх, як правило, допоміжне (спеціальне технічне) 

призначення з метою інженерного, транспортного та іншого обслуговування 

будівель і їх комплексів. Як вже згадувалося вище, споруди можуть виступати і 

самостійними об’єктами речових прав, мати істотну вартість та приносити 

власнику значні прибутки. У зв’язку з цим вбачається несправедливим виведення 

споруд з кола об’єктів ПНМВЗД. Аналогічно до того, як до 2015 р. окремі 

науковці апелювали до порушення принципу соціальної справедливості та 

рівності у зв’язку з виключенням нежитлової нерухомості з об’єктів ПНМВЗД 
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[61], порушенням вказаного базового принципу є і не включення споруд до кола 

об’єктів податку. 

Втім, оподаткування споруд – це комплексне питання, що вимагає 

глибокого реформування всього ПРМВЗД, і насамперед такого елементу, як база 

оподаткування. Особливістю споруди як земельного поліпшення є відсутність 

внутрішньої площі, відтак чинне визначення бази податку через площу об’єкта 

унеможливлює оподаткування споруд. Таким чином, передумовою визначенням 

споруди об’єктом ПНМВЗД є встановлення в якості бази податку  вартості 

податку. З огляду на передчасність таких змін бази податку, що буде 

обґрунтовано нижче, обкладання споруд податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, в середньостроковій перспективі є недоцільним. 

База оподаткування ПНМВЗД. 

Саме законодавче регулювання бази обкладання податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, концентрує на собі чи не найбільше 

критики з боку як науковців, так і експертів у сфері правозастосування. Основним 

недоліком даного елементу у вітчизняній практиці оподаткування нерухомого 

майна є застосування найбільш спрощеного підходу визначення бази – через 

загальну площу об’єкта нерухомості. Такий підхід є формальним та зрівняльним, 

що порушує принцип соціальної справедливості й рівності. Адже в сучасній 

системі економічних відносин площа нерухомого майна не є вирішальним 

фактором визначення його цінності для власника та інших осіб. Наприклад, об’єкт 

житлової нерухомості – це не тільки засіб задоволення первинних потреб особи в 

житлі, але часто, залежно від кількості та вартості таких об’єктів чи їх місця 

розташування, відображає центр життєвих інтересів власника, спосіб життя, 

рівень витрат та загальну платоспроможність платника податку. За своєю 

природою нерухоме майно є від початку уособленням рівня накопиченого 

багатства, вартість якого змінюється з часом. Навіть якщо об’єкт не приносить 

прямого доходу, останній все одно матеріалізується у разі продажу нерухомості 

[77]. Аналогічні твердження стосуються й нежитлової нерухомості, площа якої 
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аж ніяк не є головним мірилом її виробничого, інвестиційного та іншого 

значення. 

Такий спрощений підхід до визначення бази оподаткування не тільки 

істотно нівелює роль ПНМВЗД як інструменту оподаткування розкоші, а й 

призводить до недоотримання місцевими бюджетами надходжень від сплати 

податку. Водночас площа об’єктів нерухомості як база податку має і низку 

переваг, особливо для країн з нерозвиненим ринком нерухомості та економіками, 

що розвиваються. Це зручність та низька вартість адміністрування податку, для 

чого в найбільш спрощеному варіанті достатньо налагодження обліку платників 

податків, об’єктів оподаткування та їх площі.  

Більшість податкових систем країн світу застосовують й інші, фіскально 

більш ефективні методи для визначення бази оподаткування, передусім через 

вартісні характеристики об’єктів податку. До класичних моделей визначення бази 

податку через інститут оцінки слід віднести: 

1) ринкову вартість, що характерна для країн з розвиненими економіками, 

наприклад країн Організації економічного співробітництва та розвитку; 

2) рентна вартість; 

3) інвентаризаційна (балансова) вартість [6; 9, с. 58]. 

Ринкова вартість об’єктів житлової та нежитлової нерухомості найбільш 

повно відповідає цілям ефективного та справедливого оподаткування майна і є 

об’єктивним показником його цінності, оскільки враховує не тільки площу 

нерухомості, але також і її місце розташування, ступінь зносу, якість 

інфраструктури тощо [77]. 

Істотною перепоною для запровадження в Україні ринкової оцінки 

нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, у якості бази оподаткування 

є загальна нерозвиненість ринку нерухомості, що, в свою чергу, є наслідком 

нерівномірного соціально-економічного розвитку територій. Переважна більшість 

грошово-матеріальних ресурсів акумулюється в м. Києві та інших великих містах, 

тоді як сільська місцевість стрімко деградує у зв’язку з нестачею робочих місць 

для населення, комунікацій та належних умов для господарювання. Втім, 
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використання саме вартісних характеристик для оподаткування нерухомого майна 

може стати одним із факторів для збільшення привабливості сільської місцевості 

для проживання та пожвавлення економічної діяльності. 

Використання вартості нерухомого майна у якості бази оподаткування 

пов’язано з необхідністю автоматизованої оцінки нерухомості на основі методів 

масової та індивідуальної оцінки, що допомагає у автоматичному режимі 

визначати базу податку, без загрози суб’єктивного впливу з боку інших суб’єктів. 

Масову оцінку нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, слід 

розглядати аналогічно нормативній грошовій оцінці землі, що проводиться як на 

рівні окремих населених пунктів чи територій, так і на загальноукраїнському 

рівні, з регламентацією на законодавчому рівні та витрачанням на ці цілі значних 

бюджетних коштів [131; 137; 156].  

Проведення масштабного оцінювання нерухомості на основі ринкової 

вартості сприятиме ліквідації існуючої «деформації» оподаткування вартісних 

характеристик об’єктів нерухомості, обчислених з урахуванням іншого виду 

вартості, та забезпеченню однакових умов оподаткування для всіх власників 

нерухомості. Іноземний досвід застосування методів масової оцінки відображено 

в міжнародних стандартах оцінки (МЗ 13 МСО), американських стандартах 

оцінки (USPAD), європейських стандартах оцінки (TEGOVA) і стандартах 

Міжнародної асоціації податкових оцінювачів (International Association of 

Assessing Officers) [20; 21; 216]. Необхідною умовою об’єктивності масової 

оцінки нерухомості є її періодичне оновлення. Наприклад, у Великобританії 

порядок оподаткування нерухомості передбачає проведення податкової оцінки 

(податкової переоцінки) вартості об’єктів нерухомості з періодичністю у п’ять 

років, хоча дана вимога і не завжди виконується [10, с. 59]. 

Таким чином, зміна фізичних характеристик об’єктів нерухомості як бази 

оподаткування на вартісні, зокрема на ринкову вартість, потребує комплексного 

підходу і внесення законодавчих змін до всіх основних елементів ПНМВЗД – 

ставки податку, податкових пільг, порядку обчислення податку. Також детального 
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регулювання потребують процедура оскарження результатів оцінки об’єкта 

оподаткування.  

Зазначимо обґрунтованість думок окремих дослідників про виправданість 

використання площі нерухомого майна як бази податку з огляду на сучасний стан 

обігу нерухомості в Україні та економічні реалії в цілому [12; 14]. 

Саме тому доцільним є проведення експерименту із тимчасового 

запровадження ПНМВЗД із вартістю у якості бази податку на обмеженій 

території. При цьому до експерименту слід залучити як обласний центр з 

населенням до 0,5 млн жителів з прилеглим районом, так і кілька районів 

середньостатистичного за рівнем економічного розвитку та структурою 

виробництва регіону. 

Отримані результати дають змогу спрогнозувати можливий економічний, 

фінансовий, соціальний ефект від поширення такого підходу на всю територію 

України.  

У даному контексті слід пам’ятати, що в Україні протягом тривалого часу 

правове регулювання оподаткування землі передбачало паралельне використання 

у якості бази як вартісної характеристики об’єктів (нормативна грошова оцінка), 

так і фізичної (площа, у разі якщо нормативна грошова оцінка на відповідній 

територій не проведена) [149]. Усвідомлюючи, що одночасне використання 

вартості та загальної площі об’єктів житлової і нежитлової нерухомості як бази 

податку ускладнить його правовий механізм, все ж вважаємо, що такий підхід 

може бути виправданим на початковому етапі реформи бази ПНМВЗД. 

Ставка ПНМВЗД. 

Чинний податковий закон визначає ставку ПНМВЗД: 

– загальну – у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної 

заробітної плати, встановлений станом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 

кв. м бази оподаткування; 

– спеціальну – для об’єктів житлової нерухомості з підвищеною площею – 

для квартири – понад 300 кв. м, для будинку – понад 500 кв. м, у розмірі 25000 грн 

за кожен такий об’єкт, додатково до загальної ставки. 
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З метою удосконалення оподаткування нерухомості необхідно встановити 

на рівні ПКУ мінімальний показник загальної ставки податку, наприклад, 0,2 % 

розміру мінімальної заробітної плати, що дасть змогу зробити оподаткування 

більш стабільним та прогнозованим. 

Невизначеним в податковому законі та в законодавстві у цілому є термін 

«зональність», що застосовується у якості синоніму місця розташування – як один 

із факторів визначення ставок податку різних об’єктів нерухомості. У даному 

контексті, ймовірно, мається на увазі результат зонування, під яким відповідно до 

ДСТУ «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)» [39] слід розуміти 

встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням 

відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановлення 

містобудівного регламенту. 

У зв’язку з наведеним вище вважаємо за необхідне доповнити статтю 14 ПК 

України підпунктом 14.1.79.-1. наступного змісту: 

«14.1.79.-1. Зональність – територіальні зони в межах населеного пункту чи 

іншої території з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів 

нерухомості та встановлення містобудівного регламенту, що визначені 

відповідною містобудівною документацією;». 

Щодо застосування спеціальної ставки для вказаних вище об’єктів 

нерухомості виникає більше запитань. По-перше, нелогічне розміщення норми 

про її встановлення – в абзаці ґ) підпункту 266.7.1. пункту 266.7. статті 266 ПКУ, 

що регулює порядок обчислення суми податку. По-друге, незрозуміло, що саме 

слід розуміти під терміном «будинок», адже чинна норма підпункту 14.1.129.1. 

пункту 14.1. статті 14 кодексу передбачає такі види об’єктів житлової 

нерухомості: житловий будинок, у тому числі житловий будинок садибного типу, 

і котедж як будівлі житлового фонду, садовий будинок та дачний будинок. По-

третє, визначення ставки податку у фіксованій грошовій сумі призводить до 

щорічного знецінення фактичних надходжень від сплати податку до місцевих 

бюджетів. Більш доцільним буде застосування поняття «мінімальна заробітна 

плата» для визначення розміру додаткової ставки, що призведе до автоматичної 
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щорічної актуалізації суми податку. По-четверте, слід додатково дослідити 

обґрунтованість визначення площі квартир (понад 300 кв. м) та будинків (понад 

500 кв. м), за яких додатково застосовується спеціальна ставка. 

З метою удосконалення регулювання спеціальної ставки ПНМВЗД 

пропонуємо такі зміни до ПК України: 

– абзац ґ) підпункту 266.7.1. пункту 266.7. статті 266 ПКУ – виключити; 

– в пункті 266.5. статті 266 ПКУ додати підпункт 266.5.2. наступного змісту: 

«266.5.2. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) 

житлової нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів 

(для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для житлового будинку садибного 

типу, котеджу, садового будинку, дачного будинку), у тому числі якщо належній 

платнику податку частці в праві спільної власності на такий об’єкт (об’єкти) 

відповідає вказана площа, до такого об’єкта (об’єктів) норма підпункту 266.4.1. 

кодексу не застосовується, а сума податку, розрахована відповідно до абзаців «а» 

- «г» підпункту 266.7.1. кодексу, збільшується на 10 мінімальних заробітних плат, 

встановлених законом на 01 січня звітного (податкового) року, на рік за кожен 

такий об’єкт житлової нерухомості.». 

Пільги зі сплати ПНМВЗД. 

Для цілей регулювання ПНМВЗД податкові пільги є одним із 

найважливіших елементів податку, оскільки ПНМВЗД є надзвичайно чутливим 

для широких верств населення.  

Чинний ПКУ передбачає два види податкових пільг в залежності від 

нормативно-правового акту, якими вони запроваджуються: а) встановлені 

безпосередньо в податковому законі; б) визначені рішеннями місцевих рад у 

межах, передбачених в ПКУ. 

Встановлення пільг з ПНМВЗД в ПКУ є вагомою гарантією забезпечення 

мінімальних потреб фізичних осіб – платників податку з низькою 

платоспроможністю, у тому числі соціально незахищених осіб, в житлі без 

обов’язку сплачувати податок. Передусім це встановлення в підпункті 266.4.1. 

пункту 266.4. статті 266 ПКУ зниження податкової бази для квартири/квартир, 
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житлового будинку/будинків та для різних типів об’єктів житлової нерухомості. 

Крім питання обґрунтованості площі об’єктів житлової нерухомості, на яку 

зменшується податкова база, як вже згадувалося в даному дисертаційному 

дослідженні, звернемо увагу на неповноту переліку об’єктів оподаткування, на які 

поширюється зниження. Зокрема, серед них не вказані інші об’єкти житлового 

фонду – котеджі, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах. У зв’язку з 

цим слід внести такі зміни до ПКУ: 

– підпункт 266.4.1. пункту 266.4. статті 266 ПКУ викласти в такій редакції: 

«266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, 

зменшується: 

а) для квартири, кімнати в багатосімейній (комунальній) квартирі незалежно 

від їх кількості – на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку садибного типу, котеджу незалежно від їх кількості 

– на 120 кв. метрів; 

в) для різних видів та типів об’єктів житлової нерухомості, що визначені в 

абзацах а) та б) цього підпункту кодексу (у разі одночасного перебування у 

власності платника податку квартири, кімнати чи їх певної кількості та житлового 

будинку, котеджу чи їх певної кількості, у тому числі на праві спільної власності), 

– на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) 

період (рік).». 

З метою стимулювання соціально-економічного розвитку територій слід 

розглянути можливість запровадження строкової пільги для новозбудованих 

об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Цілком обґрунтованим буде 

звільнення власників таких об’єктів, що завершені будівництвом, на один рік з 

моменту державної реєстрації права власності. Підкреслимо, що такий захід слід 

розповсюдити на об’єкти, завершені будівництвом саме як нове будівництво, 

оскільки поширення пільгового режиму на реконструйовані чи технічно 

переоснащені будівлі може призвести до зловживань з боку їх власників з метою 
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уникнення оподаткування. Такий захід буде сприяти і житловому будівництву, 

оскільки замовник будівництва буде мати можливість протягом пільгового 

періоду реалізувати збудоване житло без сплати ПНМВЗД. Застосування таких 

пільг поширено і в іноземній практиці оподаткування [13]. 

Строк, декларування, порядок обчислення та сплати ПНМВЗД. 

Положення підпункту 266.7.3. пункту 266.7. статті 266 ПКУ регулює 

процедуру проведення звірки даних щодо об’єктів оподаткування за ініціативою 

платника податків. 

Вважаємо, що наведені положення слід уточнити нормами про строк розгляду 

контролюючими органами відповідних звернень платників податків про звірку 

даних. Такий строк може становити десять робочих днів з моменту отримання 

звернення, що забезпечить право платника податку отримати результати звірки в 

чітких часових межах. З метою запобігання виникненню несприятливих наслідків 

для платників доцільно передбачити зупинення дії податкового повідомлення-

рішення про сплату податку фізичною особою-платником – до моменту 

отримання таким платником відповіді на перший запит протягом звітного 

(податкового) року.  

Також необхідно прямо встановити, який саме документ має перевагу при 

виникненні розбіжностей у відомостях про базу оподаткування. З урахуванням 

аналізу чинного законодавства [131; 99], з огляду на те, що державна реєстрація 

речових прав на нерухоме майно здійснюється на підставі відповідних 

документів, які посвідчують право власності на нерухоме майно, у паперовій 

формі, то саме останні мають пріоритет.  

Враховуючи вказане вище, пропонуємо такі зміни до підпункту 266.7.3. 

пункту 266.7. статті 266 ПКУ: 

– доповнити другим абзацом наступного змісту: 

«Контролюючий орган розглядає заяву платника податків про проведення 

звірки протягом десяти робочих днів та направляє платнику відповідь у порядку, 

передбаченому для податкових повідомлень-рішень. До моменту отримання 

платником податку відповіді контролюючого органу на заяву про звірку, що є 
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першою за звітний (податковий) період, дія податкового повідомлення-рішення 

про сплату податку з об’єктів, щодо яких проходила звірка, призупиняється.»; 

– у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; 

– доповнити абзацом четвертим наступного змісту: 

«У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів документів на 

право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) 

платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому 

нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-

рішення вважається скасованим (відкликаним). При виникненні розбіжностей між 

даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку, 

перевагу мають дані, на підставі яких здійснено державну реєстрацію права 

власності. Для підтвердження таких даних платник податків додає до заяви про 

звірку нотаріально посвідчені копії таких документів, а в разі їх ненадання 

контролюючий орган викликає платника податків для пред’явлення оригіналів, 

про що платник податку повідомляється письмово не пізніше ніж за три робочих 

дні. При цьому строк розгляду заяви про звірку продовжується на 15 робочих 

днів.». 

Неврегульованими нормами ПКУ є питання подання звітності з ПНМВЗД 

на нерухоме майно, набуте юридичною особою на вторинному ринку після 01 

січня звітного року. У зв’язку з цим на вказані випадки слід поширити дію норми 

абзацу 2) підпункту 266.7.5. пункту 266.7. статті 266 ПКУ, відповідно до якої 

щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 

нерухомості декларація юридичною особою подається протягом 30 календарних 

днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт.  

Як вже зазначалося вище в цьому дисертаційному дослідженні, 

застосування терміна «нововведений об’єкт» є недоречним, оскільки для цілей 

оподаткування значення має юридичний факт державної реєстрації права 

власності на об’єкт оподаткування, а не введення його в експлуатацію. 
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Отже, пропонуємо викласти абзац 2) підпункту 266.7.5. пункту 266.7. статті 

266 ПКУ у наступній редакції: 

«В разі набуття права власності на новостворений або істотно 

перебудований, зі зміною загальної площі, об’єкт житлової або нежитлової 

нерухомості, або іншого набуття у власність такого об’єкта протягом звітного 

(податкового) року, декларація юридичною особою – платником подається 

протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий 

об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право 

власності на такий об’єкт.». 

Одним із недоліків чинного законодавства України, що істотно обмежує 

фіскальний потенціал ПНМВЗД, є недосконалість чинної системи державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно [195]. До 2013 р. функція державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

була покладені на комунальні бюро технічної інвентаризації [136]. Із 2013 р. в 

Україні запроваджено новий ДРРПНМ, ведення якого покладено на спеціально 

створені суб’єкти державної реєстрації. При цьому автоматичного перенесення 

інформації про об’єкти нерухомості та їх власників з Реєстру прав власності, що 

діяв до 2013 р., в новий ДРРПНМ не відбулося. Така інформація вноситься в 

новий реєстр у міру вчинення власниками нерухомості юридично значимих дій 

щодо належних їм об’єктів за свій рахунок. За деякими даними, частка житлової 

нерухомості, речові права на яку зареєстровані в ДРРПНМ, становить 40 % від 

його загальної кількості [200]. 

Отже, ДРРПНП, що є основою для нарахування суми податку, не містить 

повної та вичерпної інформації про всі об’єкти оподаткування в межах України. 

Даний недолік є значним, але не критичним щодо оподаткування нерухомого 

майна юридичних осіб, які зобов’язані самостійно нараховувати собі ПНМВЗД. 

Внаслідок відсутності повної інформації про нерухомість юридичних осіб 

податкові органи обмежені в можливості контролювати належне виконання ними 

свого податкового обов’язку. Порушення в даній частині можуть бути виявлені 

тільки під час здійснення податкових перевірок. 
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Однак при оподаткуванні об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних осіб, відсутність інформації про такі об’єкти 

унеможливлює нарахування податковими органами відповідних зобов’язань. 

Тобто, якщо фізична особа-власник нерухомості після 2013 р. не вчинювала 

жодних правочинів з належним їй об’єктом, вона цілком правомірно не буде 

сплачувати ПНМВЗД. Адже чинний податковий закон не містить обов’язку 

фізичної особи повідомляти податкові органи про належне їй нерухоме майно 

незалежно від того, виникло право власності на нього до 2013 р. чи після.  

Отже, можна з упевненістю стверджувати про велику кількість фізичних 

осіб – власників об’єктів ПНМВЗД, які після 2013 р. не вчинювали з ними жодних 

правочинів, а тому вони фактично не сплачують податок. Для усунення такого 

недоліку необхідно провести масштабну інвентаризацію записів про державну 

реєстрацію права власності на НМВЗД, вчинених до 2013 р., з наступним 

перенесенням даних про відповідні об’єкти та права на них до ДРРПНМ.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Правові норми, що регулюють елементи ПНМВЗД, як і законодавство 

України в цілому, повинні відповідати критерію «якості закону», визначеному 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Вказаний 

критерій передбачає необхідну чіткість і точність закону, що виключає 

можливість різного тлумачення норми законодавства, та забезпечує адекватний 

захист від свавільного втручання органів державної влади у майнові права особи. 

2. Чинний податковий закон встановлює досить ефективний правовий 

механізм ПНМВЗД, що дає змогу власникам об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості виконувати покладений на них податковий обов’язок. Про це 

свідчить щорічне зростання обсягів надходжень від сплати податків, а також 

відносно невелика кількість судових спорів між платниками податку та 

податковими органами саме щодо сплати ПНМВЗД відповідно до даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень.  
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3. Незважаючи на проведення так званої малої податкової реформи 2014 р., 

внаслідок якої правовий механізм ПНМВЗД було істотно удосконалено, окремі 

недоліки та прогалини законодавчого регулювання податку не було усунуто. 

4. В окрему групу недоліків регулювання ПНМВЗД слід виділити такі, що 

пов’язані з його правовим статусом як місцевого податку. До таких слід віднести 

норму ПКУ, що не передбачає автоматичне встановлення ПНМВЗД в разі не 

прийняття місцевою радою відповідного рішення про його запровадження на 

відповідній території. Чинне законодавство прямо не вказує, що рішення місцевих 

рад про встановлення ПНМВЗД розповсюджується не тільки на територію 

населених пунктів, а й на територію відповідних рад за межами населених 

пунктів. 

5. Переважна більшість недоліків нормативного регулювання ПНМВЗД 

стосується елементів податку, які закріплені в ПКУ та є обов’язковими для 

місцевих рад при встановленні податку. 

6. Оскільки правовий механізм податку є внутрішньо узгодженою 

структурою взаємопов’язаних елементів, то й недоліки законодавчого 

регулювання одного елементу впливають на чіткість та визначеність всієї 

сукупності елементів у рамках податкового механізму в цілому. Аналогічно, 

усунення таких недоліків, як правило, потребує комплексного підходу, що 

включає в себе внесення змін до цілого ряду елементів податку. 

7. Прогалиною законодавчого регулювання платника ПНМВЗД слід 

вважати невключення до кола платників податку юридичних осіб – суб’єктів 

підприємництва, яким НМВЗД державної та комунальної власності надано на 

праві повного господарського відання. Певних удосконалень потребують і норми, 

що регулюють оподаткування об’єктів податку у спільній власності кількох осіб. 

8. Найбільше недоліків законодавчого регулювання ПНМВЗД 

сконцентровано в об’єкті податку, що пояснюється складністю інституту 

нерухомого майна та наявністю різних підходів до його наукового розуміння й 

нормативного регулювання.  
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9. З метою усунення недоліків податкового закону щодо об’єкта ПНМВЗД 

необхідно: а) уточнити класифікацію об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, які є об’єктами податку; б) виключити частку з переліку об’єктів 

оподаткування і включити – об’єкти незавершеного будівництва; в) виключити з 

переліку будівель, що не є об’єктами податку, будівлі промисловості та товарних 

сільгоспвиробників, визначивши для вказаних об’єктів пільгову ставку 

оподаткування; г) розглянути можливість оподаткування споруд з одночасними 

змінами й до інших елементів податкового механізму, насамперед бази 

оподаткування. 

10. Значну критику науковців та експертів-практиків викликає визначення 

загальної площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у якості бази 

оподаткування, що є найбільш спрощеним та несправедливим підходом порівняно 

з вартісними характеристиками, які використовуються у переважній більшості 

держав з розвиненими економіками. Втім, умовами для переходу до використання 

вартості як бази оподаткування є організований ринок нерухомості в країні, а 

також створення системи автоматизованої оцінки об’єктів оподаткування через 

масову оцінку. З урахуванням вказаної обставини, а також з метою дотримання 

принципу стабільності оподаткування, зміна бази ПНМВЗД в середньостроковій 

перспективі є недоцільною. 

11. З метою визначення доцільності запровадження ринкової оцінки у якості 

бази податку можливим є проведення відповідного податкового експерименту в 

межах кількох усереднених за рівнем соціально-економічного розвитку районів та 

обласного центру з населенням до 0,5 млн жителів. Крім того, слід розглянути 

можливість поетапного, стосовно різних населених пунктів та територій, 

впровадження використання вартості для визначення бази податку. В даному 

випадку можна провести аналогію з базою плати за землю, якою протягом 

тривалого часу одночасно були нормативна грошова оцінка та площа земельної 

ділянки (якщо оцінка не проведена). 

12. Удосконалення регулювання ставки податку слід здійснити шляхом: 

а) визначення в податковому законі мінімальної ставки (а не тільки максимальної, 
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яка на сьогодні становить 1,5 % мінімальної заробітної плати), б) визначення 

спеціальної ставки для об’єкта житлової нерухомості, загальна площа якого 

перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), не як 

фіксованої величини в національній валюті стосовно кожного об’єкту (абсолютна 

ставка), а в мінімальних заробітних платах. Такі зміни попередять щорічне 

зменшення суми податкового платежу внаслідок інфляційного знецінювання 

національної валюти. 

13. Основною пільгою з ПНМВЗ є передбачене ПКУ зменшення бази 

оподаткування окремих об’єктів житлової нерухомості. Недолік визначення цієї 

пільги полягає в тому, що вона не враховує окремих об’єктів житлового фонду – 

кімнат в багатосімейних (комунальних) квартирах, котеджів. З метою 

стимулювання будівництва доцільним є запровадження звільнення від сплати 

ПНМВЗД власників новозбудованих об’єктів нерухомості – на один рік з моменту 

державної реєстрації права власності. 

14. Правове регулювання порядку обчислення ПНМВЗД потребує 

удосконалення шляхом деталізації процедури розгляду заяв платників податків 

про звірку даних з податковими органами, з одночасним встановленням 

пріоритету інформації з документів, на підставі яких проведено державну 

реєстрацію права власності на об’єкт оподаткування, над даними ДРРПНМ. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у поглибленні знань про правову 

природу ПНМВЗД, а також у розробленні рекомендацій щодо усунення недоліків 

нормативно-правового регулювання податку. 

1. ПНМВЗД є прямим реальним податком в силу таких його специфічних, 

поряд з притаманними усім податкам, ознак, як: окремий склад елементів, в 

першу чергу об’єкт та база податку, особливості адміністрування та сплати 

податку, кадастрування об’єктів податку, справедливість, стабільність, 

прогнозованість надходжень від сплати податку, відносно невеликий обсяг 

платежів у структурі надходжень бюджетів, чутливість широкого кола фізичних 

та юридичних осіб до розміру податку. Правова природа ПНМВЗД як місцевого 

податку знаходить своє теоретичне обґрунтування в тісній залежності об’єкта 

нерухомості від якості виконання функцій місцевого самоврядування на території, 

де розташований об’єкт податку. 

Згідно з ПКУ податок на майно, до складу якого входить ПНМВЗД, є 

місцевим податком. На рівні закону встановлюється переважна більшість 

елементів податку, а також визначаються межі, в рамках яких місцеві ради вправі 

самостійно вирішувати окремі питання оподаткування. Місцеві ради наділені 

широкими повноваженнями в галузі оподаткування нерухомого майна. По-перше, 

вони вирішують питання запровадження податку в межах відповідної 

територіальної громади. При цьому мають право не встановлювати податок 

взагалі. По-друге, при прийнятті місцевою радою рішення про запровадження 

податку вирішуються питання про встановлення його ставок та пільг у 

визначених ПКУ межах; інші елементи податку дублюються з норм Кодексу.  

2. НМВЗД є класичним об’єктом оподаткування з часів перших державних 

утворень з огляду на простоту, зручність адміністрування податку та складність 

ухилення від оподаткування. З XVIII ст. у Європі в результаті розвитку 

технологій та застосуванням кадастрів нерухомості адміністрування податків на 
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нерухоме майно удосконалюється, однак їх значення знижується у зв’язку з 

розвитком непрямого оподаткування. На території сучасної України податки на 

НМВЗД в різних видах існували протягом всього періоду існування різних держав 

– спочатку Київської Русі, а у подальшому Великого Князівства  Литовського, 

Московської держави, Речі Посполитої, Російської імперії, Української Народної 

Республіки, СРСР.  

3. ПНВЗД є складовою податкових систем переважної більшості держав 

сучасності. В Європі податок запроваджено у всіх країнах, крім Андорри, 

Ліхтенштейну, Мальти, Монако, Сан-Марино, Ватикану. У державах з 

розвиненими економіками НМВЗД є традиційним об’єктом оподаткування, 

платежі від сплати якого забезпечують суттєві надходження переважно до 

місцевих бюджетів. В Україні створено законодавчі передумови для ефективного 

оподаткування НМВЗД, що не применшує необхідності здійснення досліджень 

зарубіжного досвіду з метою  удосконалення регулювання податку. 

4. Платник ПНМВЗД визначається через юридичний факт належності 

фізичній або юридичній особі на праві власності об’єкта оподаткування. При 

цьому право власності на об’єкт виникає з моменту його державної реєстрації 

відповідно до закону. 

5. Чинний ПКУ для цілей оподаткування містить окремий понятійний 

апарат щодо НМВЗД, яке є об’єктом податку. Слід розрізняти нерухоме майно в 

цивільно-правовому та в податково-правовому значеннях. У цивільно-правовому 

значенні нерухоме майно повинно відповідати ряду обов’язкових ознак: а) тісний 

зв’язок із землею та неможливість його переміщення без спричинення йому 

шкоди; б) введення в експлуатацію; в) державна реєстрація права власності. 

Податковий закон при визначенні НМВЗД як об’єкта оподаткування вказує на 

його фізичні характеристики, а також на належність платнику на праві власності. 

Отже, родове поняття «нерухоме майно» в розумінні цивільного права має більш 

широке значення, ніж у розумінні податкового права, оскільки включає в себе 

набагато більше об’єктів, що для цілей оподаткування не мають значення.  
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6. Незважаючи на те, що загальна площа об’єкта нерухомості є найбільш 

простою характеристикою для використання її як бази податку, вона має низку  

переваг на даному етапі соціально-економічного розвитку нашої держави. В 

першу чергу це простота, зручність використання, низькі витрати на 

адміністрування податку. Застосування вартості об’єктів нерухомості безперечно 

удосконалить механізм справляння податку, підвищить рівень соціальної 

справедливості податку та очікувано призведе до збільшення надходжень від 

сплати податку до місцевих бюджетів. Однак беручи до уваги необхідність 

здійснення витрат значних бюджетних коштів на регулярне проведення масової 

оцінки нерухомості в умовах нерозвиненого ринку нерухомості та загалом 

низький рівень економічного зростання в Україні, використання в Україні 

вартості об’єктів оподаткування як бази  на сьогодні є недоцільним. 

7. Ставка ПНМВЗД є одним з елементів податку, регулювання якого 

відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування у межах, 

визначених ПКУ. Встановлення базової ставки у розмірі 1,5% від мінімальної 

заробітної плати на початок звітного (податкового) року як відносно об’єктивного 

фінансово-економічного показника за одиницю бази сприяє дотриманню засад 

стабільності та справедливості оподаткування, запобігаючи знеціненню 

надходжень від сплати податку внаслідок інфляції національної валюти.  

8. Пільги з ПНМВЗД є одним з елементів, що регулюються органами 

місцевого самоврядування у межах, визначених ПКУ. Норми Кодексу 

встановлюють податкові пільги, що застосовуються в імперативному порядку, а 

також регулюють загальні засади запровадження пільг місцевими радами. Серед 

таких законодавчо визначених засад слід виділити: а) заборону на встановлення 

персональних пільг; б) встановлення пільг для фізичних осіб залежно від їх 

майнового стану та рівня доходів; в) запровадження пільг для об’єктів нежитлової 

нерухомості – залежно від виду, функціонального призначення відповідного 

майна. 
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Правовий режим пільг з ПНМВЗД слід охарактеризувати як сприятливий 

для платників податку, гарантуючи їм навіть на рівні закону велику кількість 

податкових пільг. 

9. Недоліки нормативно-правового регулювання базових засад 

оподаткування НМВЗД стосуються правової природи податку, процедурних 

положень його встановлення, а також адміністрування.  

До таких недоліків належить включення ПНМВЗД до податку на майно як 

штучно створеного податку, який без будь-якої раціональної мети об’єднує три 

самостійні платежі. Втім, наведена вада не має надто негативного ефекту, будучи 

скоріше нейтральною. Аналіз нормативно-правових актів місцевих рад про 

встановлення місцевих податків свідчить про поширену практику зловживання 

органами місцевого самоврядування отриманими фіскальними повноваженнями, 

що є однією з причин фінансової неспроможності громад. Тож доцільно 

обмежити такі повноваження  місцевих рад з регулювання ПНМВЗД шляхом 

встановлення на рівні ПКУ більш чітких рамок прийняття ними рішень у даній 

сфері. До таких заходів слід віднести: а) автоматичне встановлення ПНМВЗД у 

разі неприйняття місцевою радою рішення про запровадження податку із 

застосуванням мінімальної ставки та інших елементів податку відповідно до 

ПКУ; б) обов’язкове застосування місцевими радами типової форми рішення про 

встановлення ПНМВЗД; г) визначення в ПКУ нижнього значення ставки податку, 

яка на сьогодні дорівнює нулю; д) встановлення в ПКУ чітких критеріїв, за якими 

місцеві ради можуть самостійно встановлювати пільги. 

10. Положення ПКУ, які регулюють елементи ПНМВЗД містять найбільшу 

кількість недоліків, що негативно впливає на виконання платниками податкового 

обов’язку. 

З метою удосконалення правового механізму податку необхідно: 

- забезпечити наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень повної інформації про всі об’єкти оподаткування, у тому 

числі право власності на які було зареєстровано до запровадження вказаного 

реєстру в 2013 році. Це дозволить включити до сфери оподаткування всі об’єкти 
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житлової та нежитлової нерухомості, забезпечивши дотримання принципів 

рівності всіх платників перед законом, загальності оподаткування, а також 

збільшити надходження від сплати податку; 

- змінити класифікацію об’єктів податку, виклавши підпункти 14.1.129, 

14.1.129-1 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України в новій редакції, 

якою: а) прибудову до будинку, господарські (присадибні) будівлі визначити не 

як окремий об’єкт нежитлової нерухомості, а як складову (приналежність) 

житлового будинку; б) виключити з класифікації житловий будинок як окремий 

тип житлової нерухомості (з розподілом на житлові будинки квартирного типу та 

садибного типу), оскільки житловий будинок квартирного типу не може бути 

самостійним об’єктом податку, а оподаткуванню підлягають безпосередньо 

квартири та приміщення, що розташовані в такому будинку; в) усунути 

дублювання окремих видів нежитлової нерухомості, які є однотипними за 

функціональним призначенням та одночасно визначені в різних групах об’єктів 

нежитлової нерухомості, наприклад, в чинній редакції ПКУ до будівель готельних 

відносяться ресторани та бари, а до будівель торговельних – їдальні, кафе, 

закусочні, підприємства громадського харчування; г) виділити в окремі групи 

нежитлової нерухомості такі об’єкти: об’єкти громадського харчування, 

промислові та складські об’єкти, об’єкти агропромислового виробництва, об’єкти 

фізкультури і спорту та ін.; 

- внести зміни до підпункту 266.2.1. пункту 266.2. статті 266, підпункту 

266.3.1. пункту 266.3. статті 266 ПКУ, виключивши з них згадку про частку як 

об’єкт податку. Адже оподаткуванню підлягають безпосередньо об’єкти житлової 

та нежитлової нерухомості, а частки в праві власності на них визначають коло 

платників податку з об’єкту та розмір податкового обов’язку кожного з них. 
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Додаток Б 

 

Частка надходжень від регулярних податків з нерухомого майна  

у ВВП країн ОЕСР, % [215] 

 

Рік 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2017 

Країна               

Великобританія 3,4  3,7  3,7  2,6  2,9  3,1  3,1  

Канада 3,0  2,6  2,6  3,1  2,8  3,1  3,1  

США 3,2  3,0  2,4  2,6  2,7  2,6  2,7  

Ізраїль  .. .. .. 2,1  2,2  2,0  2,0  

Франція 0,7  1,1  1,5  2,0  2,2  2,7  2,8  

Японія  0,9  1,2  1,5  2,0  1,9  1,9  1,9  

Нова Зеландія 2,0  2,1  2,0  1,7  1,7  1,9  1,9  

 Австралія 1,4  1,3  1,3  1,3  1,3  1,6  .. 

 Ісландія 0,4  0,9  0,9  1,3  1,3  1,6  1,7  

 Польща .. .. .. 1,0  1,3  1,2  1,2  

Бельгія 0,0  0,3  0,3  0,4  1,2  1,3  1,3  

Данія 1,4  1,5  0,8  1,0  1,1  1,4  1,3  

Швеція 0,0  0,0  0,4  0,8  0,9  0,8  0,7  

Італія 0,4  0,0  0,0  0,8  0,8  1,5  1,3  

Нідерланди 0,3  0,3  0,7  0,7  0,8  0,9  0,9  

Іспанія 0,1  0,1  0,6  0,6  0,7  1,2  1,1  

Латвія .. .. .. 0,9  0,6  0,8  0,9  

Чилі .. .. .. 0,6  0,6  0,7  0,7  

Ірландія 3,0  2,0  0,9  0,8  0,6  0,7  0,6  

Корея .. 0,4  0,4  0,6  0,5  0,8  0,8  

Португалія 0,0  0,0  0,0  0,3  0,5  0,9  0,8  

Словацька Республіка .. .. .. 0,4  0,5  0,4  0,4  

Німеччина 0,5  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  

Фінляндія 0,0  0,0  0,1  0,4  0,4  0,8  0,8  

Словенія .. .. .. 0,4  0,4  0,5  0,5  

Литва .. .. .. 0,3  0,3  0,3  0,4  

Естонія .. .. .. 0,4  0,3  0,3  0,2  

Угорщина .. .. .. 0,1  0,3  0,6  0,6  

Австрія 0,5  0,3  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2  

Норвегія 0,2  0,2  0,2  0,3  0,2  0,4  0,4  

Мексика .. .. 0,1  0,2  0,2  0,2  .. 

Туреччина 0,5  0,2  0,1  0,0  0,2  0,3  0,2  

Швейцарія 0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  

Чеська Республіка .. .. .. 0,2  0,2  0,2  0,2  

Греція 0,0  0,1  0,1  0,2  0,1  2,0  .. 

Люксембург 0,4  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  

  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Додаток В 

 

Класифікація об’єктів податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, відповідно до чинного Податкового кодексу України [99] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБ’ЄКТ ПНМВЗД 

Об’єкти житлової нерухомості: 

1) будівлі, віднесені до житлового 

фонду, поділяються на типи: 

1.1. житловий будинок: 

 - житловий будинок квартирного типу; 

 - житловий будинок садибного типу; 

1.2. прибудова до житлового будинку; 

1.3. квартира; 

1.4. котедж; 

1.5. кімнати у багатосімейних 

(комунальних) квартирах; 

2) садовий будинок; 

3) дачний будинок. 

Об’єкти нежитлової нерухомості: 

1) будівлі готельні об’єкти; 

2) будівлі офісні об’єкти; 

3) будівлі торговельні; 

4) гаражі; 

5) будівлі промислові та склади; 

6) будівлі для публічних виступів; 

8) господарські (присадибні) будівлі; 

9) інші будівлі. 
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Додаток Г 

 

Запропонована класифікація  

об’єктів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ’ЄКТ ПНМВЗД 

Об’єкт незавершеного 

будівництва Об’єкти житлової 

нерухомості: 

1) об’єкти віднесені до 

житлового фонду: 

1.1. житловий будинок 

садибного типу; 

1.2. квартира; 

1.3. кімната у; багатосімейних 

(комунальних) квартирах, 

1.4. кімната у гуртожитку; 

1.5. котедж; 

2) садовий будинок; 

3) дачний будинок. 

 

Примітка: прибудова до 

будинку, господарські 

(присадибні) будівлі можуть 

бути складовими об’єктів 

житлової нерухомості. 

Об’єкти нежитлової 

нерухомості: 

1) готельні об’єкти; 

2) офісні об’єкти; 

3) торговельно-розважальні 

об’єкти; 

4) об’єкти громадського 

харчування; 

5) гаражі та паркомісця; 

6) промислові та складські 

об’єкти; 

7) об’єкти агропромислового 

виробництва; 

8) розважальні об’єкти; 

9) об’єкти фізкультури та 

спорту; 

10) об’єкти культури та 

навчання; 

11) об’єкти охорони здоров’я та 

соціального забезпечення; 

12) інші об’єкти. 


