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єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Кримінального кодексу України [3]. 

Кримінальним кодексом України передбачено, що умисне ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів), що входять до системи оподаткування, введених у встанов-
леному законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, 
незалежно від форми власності або особою, що здійснює підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, як-
що ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 
фондів коштів у значних розмірах, – карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих 
розмірах, – караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльні-
стю на строк до трьох років. 

Діяння, передбачені частинами першою або другою статті 212 ККУ, вчинені особою, ра-
ніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо во-
ни призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів кош-
тів в особливо великих розмірах, – караються штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти 
п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Перспективи подальших досліджень зводяться до розроблення детальних методик окре-
мих об’єктів податкового контролю, які використовуються у тіньовій економіці. 

Список використаних джерел: 1. Податкова оптимізація чи ухилення від сплати податків? 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.com.ua/taxes/. 2. Податковий кодекс України 
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Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння 
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків та зборів, за Податковим 
кодексом України, на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та 
звітності. Застосування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаро-
виробників покликане забезпечити раціональний перерозподіл податкового навантаження 
між економічними суб’єктами, вдосконалити процедури податкового адміністрування та 
спростити податковий облік. 

Позитивним у застосуванні спеціального режиму прямого оподаткування агропромисло-
вих товаровиробників є його прозорість та простота у нарахуванні податку. Проте питання 
щодо забезпечення фіскальної та регулюючої функції такого режиму оподаткування, дотри-
мання принципів справедливості в оподаткуванні суб’єктів аграрного сектору залежно від їх 
розмірів та обсягів виробництва лишаються відкритими. 

Теоретичні та практичні аспекти оподаткування сільськогосподарських підприємств роз-
глядали у своїх працях учені-економісти П.М. Гарасим, М.Я. Дем’яненко, Д.І. Дема, 
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П.А. Лайко, С.О. Осадчий, Л.Д. Тулуш та інші. Науковцями було досліджено широке коло 
питань стосовно ефективності застосування спеціального режиму оподаткування в аграрно-
му секторі, дотримання фіскальної та регулюючої функції ФСП. Було встановлено, що нині-
шня фіскальна політика держави відносно аграрного сектору економіки не відзначається 
комплексністю та системністю, має певні недоліки, що не забезпечують формування сприят-
ливого інституційного середовища та вирівнювання умов господарювання в галузі [3]. 

З огляду на зазначене, питання ефективності застосування спеціального режиму прямого 
оподаткування суб’єктів аграрного сектору в межах змін податкового законодавства потре-
бують подальшого дослідження. 

Із введенням в дію Закону України № 71–VIII [2] суттєво змінилися правила оподаткування, 
у тому числі і для суб’єктів аграрного сектору. Формально припинив своє існування фіксований 
сільськогосподарський податок, який було замінено на Єдиний податок Спрощеної системи 
оподаткування. Колишні платники ФСП з 1 січня 2015 р. стали платниками єдиного податку че-
твертої групи зі збереженням бази оподаткування цього податку – нормативної грошової оцінки 
одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації. 

Завдяки застосуванню коефіцієнта індексації та збільшення розміру ставок єдиного пода-
тку для платників четвертої групи значно зросло фіскальне значення цього податку (табл.). 

Таблиця 
Порівняльний аналіз показників для нарахування ФСП та єдиного податку четвертої групи 

Показники 
Значення Зміна  

значень,  
+,-, % до 31.12.2014 р. (ФСП) з 01.01.2015 р. (Єдиний 

податок четвертої групи) 
Нормативна грошова оцінка ріллі, 
тис. грн 20,6 25,7 +24,7 

Коефіцієнт індексації (124,9* – 10)/100 = 1,149 124,9*/100 = 1,249 + 8,7 
Ставка єдиного податку (ФСП) від 
грошової оцінки землі, % 
- рілля 
- землі водного фонду 
- сільгоспугіддя закритого ґрунту 

 
 

0,15 
0,45 
1,0 

 
 

0,45 
1,35 
3,0 

 
 

у 3 рази 
у 3 рази 
у 3 рази 

* Індекс інфляції, зафіксований Держкомстатом за 2014 р. 
Такий методичний підхід запровадження єдиного податку для сільськогосподарських пі-

дприємств дозволив збільшити рівень їх податкового навантаження, яке стало зіставним з 
іншими система оподаткування (загальна система або спрощена система третя група). Проте 
головний недолік ця методика не усунула, адже весь податковий тягар так і лишився перек-
ладеним на землю, а рівень прибутковості, ефективності використання праці та активів агра-
ріїв лишилися поза увагою. 

Відомо, що між сільськогосподарськими товаровиробниками щодо рівня їх прибутковос-
ті та розмірів існує суттєвий диспаритет. Так, чим більші площі сільськогосподарських угідь 
має у своєму розпорядженні господарство, тим меншим рівнем ризикованості супроводжу-
ється процес виробництва та, відповідно, вища ймовірність отримання високих економічних 
показників. Особливо це стосується агрохолдингів.  

У зв’язку з цим малі сільськогосподарські товаровиробники, фермерські господарства за 
умови отримання збитків мають однакове податкове навантаження в розрахунку на 1 га сіль-
ськогосподарських угідь, як і великі агрохолдинги.  

Також цим підходом до оподаткування не враховано галузеві особливості сільськогоспо-
дарського товаровиробництва. Зокрема, це стосується галузі тваринництва (підгалузі – сви-
нарство, птахівництво), специфіка виробництва в якій дозволяє отримувати високі прибутки 
з відносно невеликих площ угідь. 

Отже, проблема дотримання принципів справедливості в оподаткуванні суб’єктів аграр-
ного сектору так і лишилася невирішеною, а регулююча функція не забезпечена. Тому з ме-
тою забезпечення передумов розширеного відтворення та дотримання принципів справедли-
вості в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників слід врахувати їх 
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організаційно-правові форми господарювання, використовувані ними площі сільськогоспо-
дарських угідь та галузеві особливості. 

Список використаних джерел: 1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=2755-17. 2. Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової рефо-
рми [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 № 71–VIII. – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511. 3. Тулуш Л. Д. Податкове регулювання розвитку аг-
ропромислового виробництва: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Л. Д. Тулуш. – Режим доступу : 
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У законодавстві багатьох країн немає спеціального юридично визначеного поняття «не-

урядова некомерційна організація». Особливо це характерно для країн прецедентного права 
(США, Великобританія). Водночас багато країн континентального (кодифікованого) права 
також не мають загального законодавчого визначення недержавної некомерційної організації 
(наприклад, Швеція). Замість цього вживаються більш конкретні визначення «некомерційна 
асоціація», «фонд», «добровільна організація», «благодійна організація» тощо, які визнача-
ються або специфічними законами, або практикою минулих років і внутрішніми документа-
ми (статутами) таких організацій [1]. 

Багато країн Центральної та Східної Європи, що знаходяться на перехідному етапі, при-
діляють особливу увагу розвитку національного законодавства щодо неприбуткових органі-
зацій. Одним з основних аспектів законодавства, що вирізняє неприбуткові організації поміж 
решти організацій, є пільгове оподаткування. В поданій таблиці відображено різні підходи 
щодо податкових пільг при оподаткуванні неприбуткових організацій. 

Таблиця 
Особливості оподаткування неприбуткових організацій у деяких країнах  

Центральної та Східної Європи [2] 
Країна Особливості національного податкового законодавства 

Хорватія 

Закон про ПДВ вступив у силу 01.01.98 р. без будь-яких пільг чи зниження ставки податку 
для неприбуткових організацій (НПО). Виняток становили тільки акторські та культурні 
асоціації, які мали можливість одержати кошти, що знижувало суму податку. Однак дохід 
НПО, одержаний за рахунок пожертвувань і грантів, загалом, звільнений від оподаткування 

Естонія 

Відповідно до змін до закону про податок на дохід, прийнятого у березні 1998 р., індиві-
ди можуть знизити величину свого податку, здійснюючи внески до НПО, що спрямовані 
на досягнення суспільного добробуту. Однак будь-яка економічна діяльність НПО підля-
гає оподаткуванню за ставкою 26 %. На сьогодні підготовлені законопроекти щодо цієї 
проблеми. Такі зміни були ініційовані НПО 

Угорщина 

Законодавчі межі діяльності НПО в Угорщині є чи не найбільш прогресивними. Система 
оподаткування для НПО є досить пільговою. Фізичні особи мають право направляти 1 % 
своїх зобов’язань за прибутковим податком з громадян на потреби окремих НПО, спря-
мованих на досягнення суспільного добробуту, та додатково 1 % у релігійні організації. 
Така норма притаманна лише цій країні, регіону 

Словаччина 

Донорам – юридичним особам дозволяється зменшити (не більш як на 2 %) базу оподат-
кування на суму внесків до НПО, якщо ці внески не менші за 2000 словацьких крон. До-
норам – фізичним особам дозволяється зменшити (не більш як на 10 %) базу оподатку-
вання на суму внесків до НПО, якщо ці внески не менші за 1 000 словацьких крон 


