
41
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №3

Ніколаєва О.М. Місцеві податки і збори в світлі прийняття податкового кодексу України

УДК 336.22 : 352

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
В СВІТЛІ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ніколаєва О.М., к.н.держ.упр., доцент, МЕГІ
У статті проведено порівняльний аналіз «старої» та діючої системи місцевого оподаткування. Наведено

динаміку показників виконання місцевих податків і зборів по Донецькій області взагалі та на прикладі міста
Макіївки за 2005-2011 рр. Виконано оцінку показників складу та структури місцевих податків та зборів за
видами платежів. Зроблено висновки про необхідність впровадження в дію податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, та посилення контролю за стягненням інших зборів.
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ВСТУП
В сучасних умовах розбудови власної податково-бюджетної системи в Україні актуальною є проблема

фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Пильну увагу привертають місцеві податки і
збори, як такі, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто власні надход-
ження місцевих органів влади.

Дослідження практики місцевого оподаткування (до прийняття Податкового кодексу України) показало,
що законодавчо встановлені місцеві податки та збори були недостатніми та невагомими у складі доходів
місцевих бюджетів [1]. Перешкодою на шляху розвитку місцевого оподаткування стали політична не-
стабільність, зміни в законодавстві, неузгодженість і суперечливість дій органів влади.

Частково проблеми, пов’язані із роллю місцевих податків і зборів у фінансовому забезпеченні повнова-
жень органів місцевого самоврядування, а також механізмом їх справляння, розглядались у працях вчених-
економістів Біленчука П.Д., Буковинського С.А., Василика О.Д., Вишневського В.П., Геєця В.М., Данілова О.Д.,
Кириленко О.П., Кравченка В.І., Кульчицького М.І., Луніної І.О., Огонь Ц.Г., Опаріна В.М., Павлюка К.В.,
Пасічника Ю.В., Піхоцької О.М., Сунцової О.О., Тарангул Л.Л., Чугунова І.Я., Юрія С.І. та ін. У зв’язку з
тим, що місцеві податки і збори займали незначне місце в структурі доходів місцевих бюджетів, вважаємо за
доцільне подальше дослідження проблеми розвитку місцевого оподаткування в світлі прийняття Податко-
вого кодексу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Порівняти та оцінити ефективність системи місцевого оподаткування після прийняття Податкового ко-

дексу України.
РЕЗУЛЬТАТИ
До прийняття Податкового кодексу України [2] перелік та механізми справляння місцевих податків і

зборів регулювалися Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 «Про місцеві податки i
збори» [3]. Проте представники наукових кіл, економісти-практики, громадські діячі визначили низку при-
чин, стримуючих розвиток місцевого оподаткування, зокрема:

 різноманіття місцевих податків і зборів із неоднорідною базою оподаткування великих за обсягами (а
не дрібних та другорядних);

 наявність місцевих податків і зборів, витрати на адміністрування яких значно перевищують їх надход-
ження до місцевих бюджетів;

 невисокий рівень добровільності сплати місцевих податків і зборів, спричинений обмеженою право-
вою свідомістю платників податків;

 відсутність законодавчо встановленого механізму впровадження на локальному рівні низки ексклюзив-
них платежів;

 нерозвиненість самооподаткування населення як форми залучення на добровільній основі за рішенням
місцевого референдуму або загальних зборів громадян коштів для фінансування разових цільових соціаль-
но-побутових заходів [1, 4].

Як наслідок, питома вага місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів не перевищує 2%.
Розгляд зарубіжної системи місцевого оподаткування показав, що за рахунок місцевих податків в США

формується 65% доходів місцевих бюджетів, у Франції — 60%, ФРН — 45%, Великій Британії — 36%, Японії
— 33%. Чисельність місцевих податків і зборів у більшості зарубіжних країн становить від 20 до 100. Подат-
ковий тиск розподілений між всіма платниками, а не лягає тільки на плечі малих та середніх підприємців [5, 6].

З прийняттям Податкового кодексу України у 2010 р. склад місцевих податків і зборів змінився карди-
нально: замість 2 податків та 13 зборів встановлено 2 податки та 3 збори (табл. 1) [7].

Слід відмітити, що у даний час діючими є всі місцеві податки і збори, встановлені Податковим кодексом
України, крім податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Стягнення даного податку в Ук-
раїні перенесено на 01.07.2012, що обумовлено неготовністю єдиної системи реєстру прав на нерухомість,
наявність якої є обов’язковою передумовою для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки.
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз змін законодавства щодо місцевого оподаткування

До 01.01.2011 р. (згідно Декрету Кабінету Мі-
ністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 «Про

місцеві податки i збори»)

З 01.01.2011 р (згідно Податкового кодексу
України)

Місцеві податки
1) податок з реклами
2) комунальний податок

1) Єдиний податок (до внесення змін, у розд. ХІV
НК діє по правилах, встановлених Указом № 727
2) податок на нерухоме майно відмінне від земе-
льної ділянки (вводиться з 01.01.2012р.)

Місцеві збори
1) збір за припаркування автотранспорту 1) збір за місця для паркування транспортних

засобів
2) ринковий збір
3) збір за видачу ордера на квартиру
4) курортний збір 2) туристичний збір
5) збір за участь у бігах на іподромі
6) збір за виграш на бігах
7) збір за участь у грі на тоталізаторі на іподромі
8) збір за право використання місцевої символі-
ки
9) збір за право проведення кіно- і телезйомок
10) збір за проведення місцевого аукціону, кон-
курсного розпродажу і лотерей
11) збір за видачу дозволу на розміщення об'єк-
тів торгівлі
12) збір з власників собак

3) збір за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності (плата за торговий патент)

Розглянемо динамі-
ку справляння місце-
вих податків і зборів у
цілому по Донецькій
області та на прикладі
міста Макіївки.

Динаміку виконан-
ня місцевих податків і
зборів по Донецькій
області за 9 місяців
2011 р. подано в табл. 1.

Як бачимо з табл. 1,
не всі адміністратив-
но-територіальні оди-
ниці (АТО) планували
справляти до бюджету
місцеві податки і збо-
ри: лише 13 АТО з 45
планували стягнення
збору за місця для пар-
кування транспортних
засобів та 9 АТО за-
кладали до бюджету
туристичний збір. Ви-
конання збору за місця
для паркування транс-
портних засобів скла-
ло 39,3%, туристично-
го збору — 176,7%.

Порівняння планових та фактичних показників показує, що перевиконали планові показники справлян-
ня збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності лише 14 АТО з 45, або 31% та єдиного
податку — 4 АТО, або 9%. У цілому даний збір виконаний лише на 84,2% , єдиний податок — на 83,5%.

Отже, як бачимо, переважна більшість органів місцевого самоврядування взагалі не планують справлян-
ня місцевих податків і зборів. Низькі показники їх виконання, а, відтак, низька питома вага у доходах місце-
вих бюджетів обумовлені незацікавленістю місцевих органів влади щодо їх нарощування.

Проаналізуємо більш докладно динаміку виконання місцевих податків і зборів міста Макіївки Донецької
області (табл. 2).

Показники, представлені в табл. 2, показують щорічне зростання, як доходів бюджету Макіївки у цілому,
так і місцевих податків і зборів, зокрема. Питома вага місцевих податків і зборів у складі доходів міського
бюджету є символічною — коливається у межах 0,73-2,11%.

Як показує аналіз, не змінилася ситуація із прийняттям Податкового кодексу України і зміною складу
місцевих податків і зборів: незважаючи на зростання абсолютного показника та питомої ваги більше ніж в
два рази — з 5572,9 тис.грн. (0,73%) у 2010 р. до 11992,6 тис.грн. (3,43%) за 9 міс. 2011 р. — в складі
загальних доходів вони продовжують займати незначне місце.

Розглянемо склад та структуру місцевих податків і зборів міста Макіївки відповідно до Податкового
кодексу України (табл. 3).

Наочно структуру справляння діючих місцевих податків і зборів в м.Макіївці представлено на рис. 1.
Як показують дані табл. 2 та рис. 1, на сьогодні провідним платежем виступає єдиний податок: у складі

місцевих податків і зборів він займає 86,74%. Друге місце посідає збір за впровадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності — 13,04%. На інші збори приходиться біля 2% всіх надходжень.

Слід зазначити, що впровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перенесе-
но на 01.07.2012 у зв’язку з складностями визначення бази оподаткування.

Запровадження податку на нерухоме майно кожною місцевою радою є обов’язковим, що передбачено
Податковим кодексом України (п.10.3. ст.10 розділу I). Як вважають державні службовці, рішення щодо
впровадження податку на нерухоме майно не матиме негативних наслідків, оскільки буде забезпечуватися
соціальний захист низькооплачуваних верств населення і дотримуватися принцип «справедливого оподат-
кування» шляхом оподаткування елітного житла (особа, яка має у власності один об’єкт нерухомості, жит-
лова площа якого не перевищує 120 кв.м. (для квартири) та 250 кв.м. (для будинку) відповідно, не буде нести
податкового навантаження — за умов збереження даної пільги).

Крім того, це позитивно відобразиться на доходах місцевих бюджетів територіальних громад і приведе
до підвищення соціально-економічного розвитку АТО.
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Таблиця 2
Динаміка показників виконання місцевих податків і зборів міста Макіївки Донецької області

за 2005-2011 рр., тис. грн.

Рік
Доходи разом
(без трансфер-

тів)

Податкові надхо-
дження

У т.ч. міс-
цеві подат-
ки і збори

Питома
вага місце-
вих подат-
ків і зборів
у доходах
бюджету

Питома вага міс-
цевих податків і

зборів у податко-
вих надходженнях

2005 150716,8 130621,9 3186,0 2,11 2,44
2006 197574,8 174412,4 3173,2 1,61 1,82
2007 277144,4 241953,0 3377,6 1,22 1,40

9 міс. 2008 386200,8 247460,1 3309,2 0,86 1,33
2009 (план) 324651,8 291798,4 3767,0 1,16 1,29

2010 767641,0 349688,5 5572,9 0,73 1,59
9 міс. 2011 349309,0 309860,5 11992,6 3,43 3,87

Таблиця 3
Показники складу та структури місцевих податків та зборів м. Макіївки за видами платежів

за 9 місяців 2011 р., тис. грн.

КФК Найменування доходів

план з
ураху-
ванням
змін на
період

виконано
з початку

року

% вико-
нання відхил. Структу-

ра, %

18000000 Місцеві податки і збори, у т.ч.: 10511,7 13359,3 127,1% 2847,6 100,00

18020000 Збір за місця для паркування
транспортних засобів 13,5 16,6 123,0% 3,1 0,14

18030000 Туристичний збір 8,2 10,6 129,3% 2,4 0,09

18040000 Збір за впровадження деяких видів
підприємницької діяльності, у т.ч. 1348,5 1339,5 99,3% -9,0 13,04

18041500 Збір за провадження торговельної
діяльності нафтопродуктами 115,0 224,1 194,9% 109,1 1,68

18050000 Єдиний податок 9141,5 10401,8 113,8% 1260,3 86,73

86,73

13,04
0,14 0,09

збір за місця для паркування
транспортних засобів

туристичний збір

збір за провадження деяких
видів підприємницької
діяльності
єдиний податок

Рис. 1. Структура справляння діючих місцевих податків і зборів
м. Макіївки

Регулювання впливатиме на
кожну з трьох базових сфер еконо-
міки: інтереси держави, інтереси
суб’єктів господарювання, інтереси
громадян (табл. 4) [8, 9].

Слід зазначити, що сфера дії
оподаткування податком на неру-
хомість торкається лише об’єктів
житлової нерухомості і не розпов-
сюджується на комерційну (не-
житлову) нерухомість. Тому, вва-
жаємо, що стягнення даного по-
датку з комерційної нерухомості
буде доцільним і дозволить отри-
мати додаткові кошти до місцево-
го бюджету. Також, на наш погляд,
слід надати коштам, отриманим у
вигляді податку на нерухомість

цільову спрямованість, а саме на ремонт та утримання будинків та прибудинкової території.
ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дало можливість зробити висновки, що місцеві податки і збори продовжу-

ють бути незначними за обсягами.
Потребує вирішення питання щодо впровадження в дію податку на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки. Хоча, на наш погляд, можна зіткнутися із такими негативними моментами, як зміна
цінової політики, що спровокує недостовірність надання інформації про наявність об’єкта нерухомості та
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Таблиця 4
Витрати та вигоди від запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Витрати Вигоди
1. Сфера інтересів держави

1. Оформлення необхідної документації
2. Утримання відповідних служб

1. Реалізація податкової політики держави
2. Додаткові надходження до бюджету
3. Збільшення бюджетних видатків на соціальні
потреби

2. Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності
1. Своєчасне перерахування податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету
2. Надання податкової декларації за кожний
звітний період

1. Встановлення принципу «справедливого
оподаткування» СПД
2. Покращення в соціально-культурній сфері міста

3. Сфера інтересів громадян
1. Своєчасне перерахування податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету

1. Прозорість дій влади
2. Покращення в соціально-культурній сфері міста

порушення строків сплати. Але за умов їх подолання запровадження податку на нерухоме майно дозво-
лить збільшити надходження до місцевих бюджетів та дещо покращити ситуацію із соціально-економіч-
ною сферою територій.

Також вважаємо, що за умов посилення роботи контролюючих органів щодо стягнення збору за місця
для паркування транспортних засобів, туристичного збору та збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності, надходження до бюджету дещо збільшаться.
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