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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У розвинених країнах світу формування і становлен�

ня національних податкових систем в цілому триває, як

правило, не одне десятиріччя. В Україні, як і в більшості

країн пострадянського простору, зважаючи на досить

молодий вік державотворчих процесів та, відповідно,

розбудови таких обов'язкових елементів ринкової еко�

номіки, як ефективна податкова система, формування

системи оподаткування майна розпочалося нещодавно.

У країнах із соціально�орієнтованими економічни�

ми системами майнові податки мають істотні політичні

та економічні переваги, виступаючи в умовах ринкової

економіки в якості своєрідних макроекономічних регу�

ляторів. Системи майнового оподаткування являють

собою продукт цілої епохи економічного і політичного

розвитку суспільства. Фіскальний інститут, властивий

високій культурі державності з витонченим механізмом
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функціонування, потребує як від платників, так і від по�

датківців свідомого ставлення до своїх обов'язків. Ус�

відомлення того, що нагромадження та збереження при�

ватної власності можливі тільки в громадянському

суспільстві, робить економічно й морально виправда�

ним процес "повернення" частини нагромаджень сус�

пільству, якому платник податку фактично зобов'язаний

усім, чим володіє.

У той самий час у процесі справляння податків май�

нової групи виникають внутрішні суперечності. Останні

мають два аспекти: макроекономічний, зумовлений су�

перечливістю податкового законодавства, а також мік�

роекономічний, зумовлений специфікою обчислення

сум і подальшого адміністрування податку.

Вивчення та дослідження окреслених проблем є ак�

туальним із огляду на істотний потенціал майнових по�

датків щодо перерозподілу суспільного добробуту та
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вирішення бюджетних проблем суспільства. При цьому

важливо використовувати досвід тих країн, в яких сис�

теми оподаткування майна вже сформовані й ефектив�

но функціонують.

Метою статті є визначення особливостей майново�

го оподаткування в Україні, його переваг та недоліків,

механізмів застосування в контексті європейської інтег�

рації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання аналізу особливостей майнового оподат�

кування, його переваг та недоліків, механізмів застосу�

вання у сучасних податкових системах країн світу зна�

ходиться у полі зору багатьох іноземних фахівців у

сфері оподаткування, оскільки являє собою методоло�

гічну основу підвищення ефективності функціонування

економічних систем. Так, зокрема, дослідженням дано�

го питання займалися такі іноземні спеціалісти, як Ауер�

бах А. [1], Волф Е. [15], Кочерлакота Н. [5], О'коннор

Н. [13], Раковскі Е. [7], Роач Б, Ніголь С. [8], Сінг А. [10],

Сміт С. [14], Хансоон А. [3], Хеклі К. [4] тощо.

Аналіз вітчизняних досліджень і публікацій дає змо�

гу зробити висновок, що у сучасній українській науці не

існує грунтовної концепції майнового оподаткування у

національній податковій системі. Деякі науковці кате�

горично схиляються до ствердження негативного впли�

ву даної групи податків на процеси оподаткування та

економічного розвитку суспільства в цілому. В той са�

мий час їх опоненти наголошують на позитивних рисах

таких податків, аргументуючи тим самим доцільність їх

застосування, особливо в контексті євроінтеграційних

процесів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема запровадження майнових податків в Ук�

раїні досить тривалий час перебувала в центрі уваги

власників майна, науковців та політиків, особливо на�

передодні прийняття Податкового кодексу України. При

цьому, на думку прихильників майнового оподаткуван�

ня, надходження від даної групи податків є чи не єди�

ним можливим способом вирішення більшості проблем

фіскально�бюджетних відносин як держави в цілому,

так і місцевого самоврядування зокрема. На переконан�

ня їх опонентів, запровадження майнових податків здат�

не лише посилити кризові явища, що відбуваються у

вітчизняній фінансовій системі.

Ми все ж таки схильні поділяти погляди першої гру�

пи фахівців. Зокрема, наша наукова позиція полягає в

тому, що одними з найбільш позитивних аспектів прий�

нятого Податкового кодексу України [16] при всій су�

перечливості означеного документа є саме ті норми, що

стосуються оподаткування майна, яке історично є не�

від'ємною частиною національних податкових систем

країн світу, зокрема країн Європейського інтеграційно�

го угруповання, та своєрідним показником їх соціаль�

но�економічного розвитку.

Щоб краще зрозуміти важливість введених Подат�

ковим кодексом України норм майнового оподаткуван�

ня, доцільним вважаємо зазирнути в нещодавнє еконо�

мічне минуле нашої держави та надати оцінку тій сукуп�

ності майнових податків, що стягувались в Україні до

прийняття кодексу, в порівняльному контексті з тими

нормами оподаткування майна, що введені Податковим

кодексом України.

Так, щодо податку на нерухоме майно, то в Україні

до прийняття збірки податкових законів даний пода�

ток існував лише у формі плати за землю. Тобто як та�

кого податку на нерухоме майно, відмінне від землі,

не було. Дана обставина певною мірою ставила нашу

країну по той бік загальноєвропейських тенденцій опо�

даткування майна, оскільки таке оподаткування є звич�

ною нормою в національних податкових системах країн

ЄС.

Нерухоме майно завжди було об'єктом інвестуван�

ня. Положення податкової теорії підтверджують не�

обхідність вирівнювання ставок оподаткування доходів

від усіх інвестиційних активів і наближення їх до рівня

ставки податку на прибуток підприємств. У іншому ви�

падку знижена ставка податку спричиняє викривлення

інвестиційних потоків, робить одні інвестиційні активи

привабливішими за інші. Так, за нормами податкового

законодавства, що діяли в Україні до прийняття чинно�

го кодексу, поширеною була практика, коли власники

підприємств вкладали прибуток не у розвиток власного

виробництва, а у нерухомість, доходи від якої не підля�

гали оподаткуванню або ж оподатковувалися за знач�

но нижчою ставкою, ніж ставка податку на прибуток

підприємств. При цьому ризик зазнати втрат при інвес�

туванні прибутку у нерухомість оцінювався як значно

менший у порівнянні з аналогічним ризиком при вкла�

данні коштів у розвиток власного бізнесу. Таке викрив�

лення однозначно сприяло виникненню диспропорції в

інвестиційних потоках, становлячи загрозу економічно�

му розвитку країни в цілому.

Стосовно податку на угоди купівлі�продажу майна,

то він стягувався у складі податку на доходи фізичних

осіб, що виникали внаслідок операцій з передачі прав

власності на майно. На нашу думку, такий механізм дав�

но потребував удосконалення через складність механі�

зму розрахунку податку, неузгодженість законодавства

та, як результат, негативний вплив податку на розвиток

вітчизняного ринку нерухомості. Зокрема, тенденція

постійного зростання цін на ринку нерухомості, склад�

на соціальна та демографічна ситуація, проблеми адмі�

ністрування податку з доходів фізичних осіб в частині

оподаткування операцій з купівлі�продажу об'єктів не�

рухомого майна висували на порядок денний не�

обхідність комплексного та більш зваженого підходу до

створення системи оподаткування угод купівлі�прода�

жу майна.

Ще у недавній вітчизняній практиці об'єкт нерухо�

мості не підлягав оподаткуванню, якщо загальна пло�

ща такого житлового будинку, квартири або частини

квартири, кімнати, садового будинку не перевищувала

100 квадратних метрів. Таким чином, очевидно, чинне

на той час законодавство залишало лазівки, що дозво�

ляли уникнути оподаткування.

Більш того, можемо стверджувати, що у різних ви�

падках процедура оподаткування була недостатньо вре�

гульованою. Наприклад, це стосувалося безпосередньо

питань оподаткування землі, на якій перебував будинок,

що складав об'єкт оподаткування.

На нашу думку, оподаткування доходу, одержано�
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го від продажу житлових будинків і квартир, загальна

площа яких перевищує 100 кв. м, створювало негатив�

ний соціально�економічний вплив для багатодітних

сімей. Очевидно і зрозуміло, що великий розмір за�

гальної та житлової площі потрібний, у першу чергу,

родинам при продажу об'єкта нерухомого майна. Це

пов'язано із системою цінностей даного суспільства, а

саме — з положенням про те, що кожна людина по�

винна мати власний дім, оскільки домовласники швид�

ше можуть відчувати себе повноцінними членами сус�

пільства і брати участь у суспільному житті. Даний

підхід є актуальним і для України, враховуючи багато�

річну історію розв'язання житлової проблеми, накопи�

чений та нереалізований попит на об'єкти нерухомого

майна, особливо з боку сімей із великою кількістю

дітей або інших утриманців. Підходи, визначені зако�

нодавством, були, на наш погляд, ударом по традиці�

ях багатодітних родин в Україні. У багатьох розвине�

них країнах світу, на противагу, стимулюється будів�

ництво великих житлових приміщень із метою забез�

печення цілей демографічної політики та з метою роз�

витку внутрішнього виробництва, поштовхом для яко�

го є, зокрема, розвиток будівельної галузі. Наприклад,

у США більшість платників податку з доходів фізич�

них осіб одержують податкову пільгу.

Стосовно практики оподаткування необхідно зазна�

чити, що обмежень щодо продажу об'єкта нерухомого

майна не більше одного разу на рік було досить легко

уникнути тому платнику податку, який займався спеку�

ляціями на ринку нерухомості. Для цього достатньо було

зареєструвати майнові права на об'єкти нерухомості на

довірених осіб — практика, досить розповсюджена в

Україні. Відтак, платники податку з доходів фізичних

осіб могли уникнути обмеження щодо кількості про�

дажів нерухомого майна протягом звітного податково�

го року. Оскільки таке положення, очевидно, не було

дієвим, його виключення з норм податкового законо�

давства України було лише питанням часу. Враховуючи

постійну динаміку росту цін, оподаткування спекулятив�

них операцій на ринку нерухомості потребувало ради�

кально нового підходу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можемо констатувати, що система

майнового оподаткування, зокрема кількісний та якіс�

ний склад її інструментів у національній податковій сис�

темі України, однозначно мала численні неврегульовані

на нормативно�законодавчому рівні питання. Тому по�

зитивна тенденція в питаннях оподаткування просте�

жується вже в самому факті прийняття єдиного і узго�

дженого нормативно�правового акта з питань оподат�

кування. З прийняттям Податкового кодексу України усі

норми, розглянуті вище, були замінені відповідними

нормами майнового оподаткування, запровадженими

Податковим кодексом України. Оцінка ефективності

сучасного стану системи оподаткування майна в Україні

може бути надана лише через порівняння її з відповід�

ними параметрами таких систем країн Європейського

Союзу, зокрема в ключі загальносистемних та функці�

онально�елементних тенденцій розвитку майнового опо�

даткування, а також основних індикаторів динаміки його

розвитку.
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