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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

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, 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
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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;

– 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.
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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 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, законопроекти, спрямовані на регулювання відносин у сфері
оподаткування НМВЗД, а також відповідне законодавство зарубіжних держав
та ЄС.

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, рішення органів місцевого самоврядування про
встановлення ПНМВЗД.
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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 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
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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;

– 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
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ділянка та штучні споруди, які на ній знаходяться. Земельні ділянки та
нерухоме майно, 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
Україні» (м. Херсон, 6–7 жовтня 2017 р.); 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» (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.
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Структура дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох
розділів, що містять одинадцять підрозділів, висновків до кожного розділу і
загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 220 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. Список
використаних джерел налічує 232 найменування на 22 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано
об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, наведена його методологічна,
теоретична та емпірична основа, окреслено наукову новизну отриманих
результатів та їх практичне значення, особистий внесок здобувача, зазначено
дані щодо апробації результатів дослідження та його обсяг.

Розділ 1 «Еволюція, поняття та правова природа податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» складається з трьох
підрозділів.

У підрозділі 1.1 «Правова природа оподаткування нерухомого майна,
відмінного від земельної ділянки» на основі теоретичних праць учених
минулого і сучасності сформульовано головні ознаки оподаткування
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в історичному,
соціальному, економічному та правовому вимірах, до яких слід віднести
історичну обумовленість, справедливість, соціальну спрямованість,
нейтральність, простоту адміністрування, кадастрування, прогнозованість та
відносно невеликий обсяг надходжень, складність в ухиленні від
оподаткування. На основі аналізу нормативно-правових актів місцевих рад про
встановлення місцевих податків та зборів, матеріалів практики вирішення
судами України спорів в галузі оподаткування НМВЗД зроблено висновок, що
чимало органів місцевого самоврядування реалізують надані їм фіскальні
повноваження неефективно, іноді відверто зловживаючи ними. Тож поділяючи
погляди на ПНМВЗД як на місцевий податок, запропоновано закріпити на
рівні закону імперативні норми щодо більш чіткої регламентації таких
елементів, як ставка, пільги, а також стосовно автоматичного встановлення
ПНМВЗД незалежно від факту прийняття місцевими радами. З урахуванням
особливостей обігу та реєстрації об’єктів нерухомого майна та речових прав на
них, адміністрування ПНМВЗД, спростовано думки окремих науковців про
необхідність запровадження в Україні єдиного комплексного податку на
нерухоме майно, об’єкт якого буде одночасно охоплювати і земельну ділянку,
і поліпшення, що на ній знаходяться.

Підрозділ 1.2 «Історичний розвиток оподаткування нерухомого майна,
відмінного від земельної ділянки» присвячено аналізу процесу становлення
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, як об’єкта
оподаткування в контексті історичного розвитку економічних, політичних,
адміністративних відносин у світі та Україні. Виділено такі етапи розвитку
оподаткування на нерухоме майно: 1) зі стародавніх часів до XV‒XVI ст., що
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характеризується появою перших держав і податків як їх неодмінних
атрибутів. З огляду на примітивність і нерозвиненість систем
адміністрування, будівлі і споруди стали найбільш зручними об’єктами
оподаткування, після особи та землі; 2) з кінця середніх віків (XVI ст.) до
XVIII ст. Незважаючи на посилення ролі непрямих податків у наповненні
державної казни, податки на будівлі, споруди, землю запроваджено фактично
в усіх державах з огляду на традиційність, зручність і простоту виявлення
об’єктів податку в умовах в цілому низького розвитку фіскальної техніки та
механізмів адміністрування податків; 3) з кінця XVIII ст. до початку XX ст.
Адміністрування прямих реальних податків удосконалюється в результатів
запровадження кадастрів нерухомості, податки на майно виокремлюються як
місцеві; 4) від початку XX ст. до 60-х років XX ст., протягом якого
вдосконалено механізми прямого оподаткування, зокрема розповсюдження
набувають погляди прихильників прогресивного оподаткування; 5) з 60-х
років XX ст. до сьогодні. Відбувається удосконалення адміністрування
оподаткування зі застосуванням електронних систем обліку і звітності,
електронних кадастрів, подальшого поширення вартісних показників об’єктів
оподаткування, з їх періодичною оцінкою.

У підрозділі 1.3 «Іноземний досвід оподаткування нерухомого майна,
відмінного від земельної ділянки» проаналізовано місце та роль оподаткування
НМВЗД в податкових системах окремих країн світу, таких як Велика Британія,
Франція, Італія, Іспанія, США, Китай, Російська Федерація та інших. Вивчення
іноземного досвіду оподаткування нерухомості засвідчило велике різноманіття
моделей регулювання податку. Виокремлено такі загальні закономірності
оподаткування нерухомого майна в інших державах:

– податок є переважно місцевим;
– платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі

нерезиденти, яким об’єкти оподаткування належать на праві власності;
– об’єктами оподаткування можуть бути об’єкти як житлової, так і

нежитлової нерухомості, а також комплекси будівель, споруд і земельних
ділянок, на яких вони знаходяться;

– база податку визначається переважно через вартість об’єкта податку;
– ставки податку є як відносними, так і специфічними, що визначаються

переважно муніципальними органами у межах, встановлених законом;
– поширеним є застосування податкових пільг, що визначаються

залежно як від об’єкта, так і платника податку.
Розділ 2 «Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки» складається з шести підрозділів.
У підрозділі 2.1 «Платник податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки» проведено аналіз нормативно-правового регулювання
платника ПНМВЗД. Визначено, що фізичні та юридичні особи як платники
податку розглядаються через призму належності їм на праві власності об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості. Беручи до уваги, що право власності на
нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації, особа набуває
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статусу платника податку з моменту реєстрації права власності на об’єкт
оподаткування. Обов’язковою передумовою виникнення у особи податкового
обов’язку є володіння нею податковою правосуб’єктністю.

Підрозділ 2.2 «Об’єкт податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки» містить результати системного дослідження категорії нерухомого
майна, що входить до предмета ряду галузей права, зокрема цивільного,
адміністративного, податкового. Розвинуто наукову позицію, згідно з якою не
можна ототожнювати поняття нерухомого майна в цивільно-правовому та
податковому розумінні, оскільки для цілей оподаткування нерухоме майно має
більш специфічне значення. Ознаками нерухомого майна як об’єкта ПНМВЗД
є не тільки його фізичні властивості (зв’язок із землею, неможливість
переміщення без їх знецінення та зміни призначення), але й правові (державна
реєстрація права власності), які в сукупності є передумовами виникнення
правовідносин з оподаткування нерухомості. Доведено, що застосування
самостійного, для цілей оподаткування, понятійного апарату та класифікації
об’єктів ПНМВЗД на рівні ПКУ є не тільки виправданим, але й необхідним в
умовах наявності чималої кількості прогалин та колізій у законодавстві
України.

У підрозділі 2.3 «База податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки» узагальнено наукові погляди на проблеми визначення бази
оподаткування в контексті нормативно-правового регулювання даного
елементу. У цілому погоджуючись із поширеними уявленнями про
застосування площі об’єкта нерухомості як найбільш спрощеного підходу
визначення бази податку, дисертант робить висновок про необхідність
збереження поточного стану регулювання бази податку в середньостроковій
перспективі. Це обґрунтовується відсутністю економічних передумов,
насамперед нерозвиненістю ринку нерухомості в Україні та нерівномірністю
соціально-економічного розвитку різних регіонів та населених пунктів.
Наведені обставини можуть призвести до перевищення витрат на
адміністрування податку над сумами від його сплати.

У підрозділі 2.4 «Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки» розкрито правові проблеми регулювання ставки як
обов’язкового елементу податку. Визначення ставки у межах, що не
перевищує встановлену в ПКУ граничну ставку, належить до повноважень
місцевих рад. На основі правозастосовної позиції зроблено висновок про
поширену практику зловживання місцевими радами своїми фіскальними
повноваженнями шляхом встановлення ставок ПНМВЗД в мінімальному
розмірі. Запровадження таких ставок податку порушує принцип економічності
оподаткування, призводить до втрат місцевих бюджетів та, як наслідок,
зниження здатності місцевого самоврядування виконувати покладені на нього
функції. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність обмеження повноважень
місцевих рад у галузі оподаткування шляхом визначення в ПКУ не тільки
максимальної, але й мінімальної ставки податку в економічно обґрунтованому
розмірі.
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У підрозділі 2.5 «Порядок обчислення, декларування, строк та порядок
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
узагальнено розкрито питання врегулювання обов’язкових елементів податку,
що покликані процедурно забезпечити виконання податкового обов’язку
власниками НМВЗД. Наголошено на доцільності встановлення в чинному
ПКУ різних моделей порядку обчислення, декларування, строку та порядку
сплати ПНМВЗД: 1) для фізичних осіб податковий обов’язок зводиться до
сплати суми податку, визначеної контролюючим органом; 2) юридичні особи
зобов’язані самостійно обчислити, задекларувати та сплатити податок.

У підрозділі 2.6 «Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки» визначено концептуальні підходи до розуміння пільги зі
сплати ПНМВЗД, її ролі та значення. Зроблено висновок, що податкова пільга
є інструментом забезпечення гнучкості оподаткування, дотримання принципів
фіскальної достатності податку, соціальної справедливості, економічності
оподаткування. Встановлення пільг зі сплати ПНМВЗД віднесено до
компетенції місцевих рад з обмеженнями, встановленими в ПКУ. Указані
обмеження стосуються імперативних засад визначення пільг та переліку пільг,
що не можуть змінюватися органами місцевого самоврядування. Пільги з
ПНМВЗД можна класифікувати за такими ознаками, як: 1) суб’єкт
встановлення пільги; 2) обсяг податкового послаблення; 3) особливості
платника податку; 4) особливості об’єкта податку.

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» складається з
двох підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Загальна характеристика недоліків нормативно-
правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки» окреслено загальні проблеми законодавчого регулювання
оподаткування нерухомого майна. Визначено, що з 2015 р. в Україні
положеннями ПКУ встановлено ефективний механізм ПНМВЗД, що дозволяє
власникам нерухомості, відмінної від земельної ділянки, належно виконувати
податковий обов’язок. Однак комплексний аналіз податкового законодавства
України, у тому числі нормативно-правових актів місцевих рад про
встановлення місцевих податків та зборів, а також матеріалів вирішення
податкових спорів судами України вказує на наявність чималої кількості
недоліків нормативно-правового регулювання ПНМВЗД.

Зазначено, що закон з нечітким, неоднозначним змістом є порушенням
статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, норми якої з позиції ЄСПЛ покладають на державу
обов’язок забезпечити «якість закону» як передумову адекватного захисту
особи від свавільного втручання публічних органів державної влади в майнові
права.

У підрозділі 3.2 «Рекомендації щодо усунення недоліків нормативно-
правового регулювання елементів податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки» охарактеризовано недоліки норм податкового
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законодавства України, що регулюють окремі елементи ПНМВЗД, та
сформульовано пропозиції щодо їх усунення. 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 механізму податку в
цілому. Аналогічно, усунення таких недоліків потребує, як правило,
комплексного підходу, що включає в себе внесення змін до цілого ряду
елементів податку.

Найбільше недоліків сконцентровано в правових нормах, що регулюють
об’єкт податку. Це пояснюється складністю інституту нерухомого майна та
його регулюванням джерелами різних галузей права. З метою усунення таких
недоліків запропоновано: а) уточнити класифікацію об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості, які є об’єктами податку; б) виключити частку з
переліку об’єктів оподаткування; в) у середньостроковій перспективі
розглянути можливість оподаткування споруд, що є об’єктами нерухомого
майна, з одночасними змінами й щодо інших елементів, у першу чергу бази
оподаткування.

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



12

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 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.

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
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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 належать до 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.

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.

Недоліком є 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. Утім, 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. Для цього необхідне:
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
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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 р. Це дозволить включити до сфери оподаткування всі об’єкти
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
(належність) 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, у 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 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 згадування 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’єкта та розмір податкового обов’язку
кожного з них.
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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 Міністерства освіти та 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. Проаналізовано як
історичні передумови становлення оподаткування нерухомості в
загальносвітовому масштабі і в Україні, так і проблеми правового
регулювання податку на сучасному етапі його розвитку. Визначено ознаки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як прямого
реального та місцевого податку, узагальнено наукові погляди на переваги і
недоліки прямого реального оподаткування. Окреслено правові проблеми
регулювання елементів податку відповідно до чинного законодавства України,
сформульовано конкретні пропозиції про внесення змін до податкового закону
з метою усунення відповідних недоліків.

Ключові слова: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, пряме реальне оподаткування, податок на майно, місцевий
податок, повноваження органів місцевого самоврядування у галузі
оподаткування, податкова правосуб’єктність, нерухоме майно, об’єкти
житлової та нежитлової нерухомості, загальна площа об’єкта
нерухомості.
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АННОТАЦИЯ

Шишканов А. А. Правовое регулирование налогообложения
недвижимого имущества, отличного от земельного участка. – На правах
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс;
финансовое право; информационное право. – Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки
Украины. – Киев, 2019.

Диссертация является результатом комплексного научного исследования
теоретических и практических аспектов налогообложения недвижимого
имущества, отличного от земельного участка, в контексте нормативно-
правового регулирования в соответствии с действующим законодательством
Украины. Проанализированы как исторические предпосылки становления
налогообложения недвижимости в общемировом масштабе и в Украине, так и
проблемы правового регулирования налога на современном этапе его
развития. Определены признаки налога на недвижимое имущество, отличное
от земельного участка, как прямого реального и местного налога, обобщены
научные взгляды на преимущества и недостатки прямого реального
налогообложения. Определены правовые проблемы регулирования элементов
налога в соответствии с действующим законодательством Украины,
сформулированы конкретные предложения о внесении изменений в налоговый
закон с целью устранения соответствующих недостатков.

Ключевые слова: налог на недвижимое имущество, отличное от
земельного участка, прямое реальное налогообложения, налог на имущество,
местный налог, полномочия органов местного самоуправления в области
налогообложения, налоговая правосубъектность, недвижимое имущество,
объекты жилой и нежилой недвижимости, общая площадь объекта
недвижимости.

ABSTRACT

Shyshkanov O. A. Legal regulation of taxation of real estate property,
different from land plot. ‒ Manuscript.

The thesis for degree of Сandidate of Juridical Sciences on the specialty
12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – Taras
Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of
Ukraine. – Kyiv, 2019.

The thesis is the result of comprehensive scientific research of theoretical and
practical aspects of taxation of residential and non-residential property in the context
of legal regulation in accordance with the current legislation of Ukraine.

The author has researched historical processes of formation of real estate
taxation both on the global scale and on the territory of present Ukraine. It is
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established that items of immovable property, as well as land and natural person,
have been taxed since the first states existed. In independent Ukraine the tax was
adopted with great delay, as only in 2010, when the Tax Code of Ukraine was
enacted, the elements of the tax were regulated in full. The author has outlined
that the local tax on real estate property, different from land plot, is one of
important guarantees of financial autonomy of local self-government, while the
reform of state administration, aimed to broaden the powers of local
communities, are being hold in Ukraine. The tax revenue to the local budgets has
essentially growing up since 2013 when the taxation of residential and non-
residential got obligatory.

As a result of analysis of real estate property taxation in other countries, the
author has made conclusion that the tax is adopted in the majority of the countries
all over the world. In the developed states the tax on residential and non-residential
property is mostly local and it provides essential revenue to the local budgets.

After research of enactments of municipal councils on adoption of local tax on
real estate property, different from land plot, and court rulings in the disputes
between taxpayers and tax authorities, the author has outlined that the councils have
broad fiscal powers. But they not only often execute the mentioned powers
ineffectively, but also abuse them. That’s why the author has suggested to limit the
fiscal powers of local self-government by stipulating the tax as obligatory for
adoption by the municipal councils annually, to provide the minimal tax rate, which
as for now makes up 0%, and to specify precise requirements for relieves regulation
by the councils.

The legal problems of regulating of tax elements according to the current
legislation of Ukraine has been outlined, specific recommendations on
amendments to the Tax Code of Ukraine have been formulated in order to
eliminate the relevant problems. In general, the Tax Code of Ukraine provides
necessary provisions for proper taxation of residential and non-residential real
estate. But legislative regulation of each tax element contains some problems
which decline the effectiveness of the tax. For improvement of regulation of tax
objects, which are residential and non-residential property, it is necessary: 1) to
provide information on all real estate items, different from land plots, in the
State Register of Property Rights on Real Estate, including the ones which had
existed before 2013; 2) to amend the classification of the tax objects, as well as
to align the classification of residential and non-residential real estate for the
aims of taxation and state registration of property rights. The author has
outlined that despite wide-spread views of many scientist it is sensible to keep
the current regulation of tax base, which is total area of the items of immovable
property. For now, there are no economic conditions for adoption assessment as
tax base in Ukraine, while exercising of total area provides a cheap, simple
mechanism of tax calculation. The legal regime of relief subscribes vast lists of
tax deductions for natural persons and legal entities. The relieves, which are
stipulated in the Tax Code of Ukraine, may not be changed by local councils.
While the councils are empowered to adopt relieves on the territories of relevant
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communities in the frameworks of the Tax Code of Ukraine. The author has
suggested to reduce the quantity of relieves.

Key words: tax on real estate property, different from land plot, direct real
taxation, property tax, local tax, powers of local municipal bodies, tax
personality, real estate, residential and non-residential real estate, total area of
real estate.
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