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Баланс єдиного системного документу –
Податкового кодексу Економічного Росту

ПРОПОЗИЦІЇ, 

ЩО ПРИЗВЕДУТЬ ДО ЗНИЖЕННЯ 

ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

ПРОПОЗИЦІЇ, 

ЩО ПРИЗВЕДУТЬ ДО  ЗБІЛЬШЕННЯ 

ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ АБО ДО ЙОГО ЕКОНОМІЇ

 Введення ПнВК – 44,0 млрд. грн. 

Позитивний економічний ефект 

полягає в капіталізації вітчизняних 

підприємств, залученні інвестицій в 

країну, спрощення адміністрування 

податків.

 Зниження податкового навантаження 

на ЄСВ – с 22% до 20 %  - 23,9 млрд. 

грн.

 Підняття ставок з ПДВ базової до 23 % , пониженої до 9% , 

скасування пільг і преференцій з ПДВ . Додаткові надходження в 

бюджет 72,2 млрд. грн

 Запровадження інструментарію BEPS , ініціатив по захисту

національної податкової бази.  Додатково надходжень  в бюджет мін.  

25 млрд. грн. 

 Підвищення ставки по ПДФО з 18% до 20% - 27,9 млрд. грн

 Запровадження спрощеної системи Європейського зразку. 

Реформування ФОП  3-ої групи ЄП ставки : платник ПДВ – 10 %, не 

платник ПДВ – 15% - 25,5 млрд. грн.

 Земельний податок . Підняття мінімальної ставки по земельному 

податку для с/х землі до 0,8 % - 2,7 млрд. грн. , перегляд пільг 1,7 

млрд. грн. 

 Зняття заборони на ігровий бізнес - 2,5 млрд. грн.

 Стимулювання покупця отримувати фіскальний чек «Кешбек» , 

фіскалізація ломбардів і букмерерів – 15 млрд. грн.

 Скорочення неефективних витрат бюджету, верифікація 

соціальних виплат і пенсій – 68,4 млрд. грн. 

 Амністія капіталів (запровадження нульового декларування)

Економічний ефект збільшення надходжень до державного бюджету України при прийнятті вище наведених

реформ в 2020 році складе 171,9 млрд. грн



Проблематика 

податкової системи України
✓ велика кількість податкових пільг, вилучень з-під оподаткування окремих 

складових об’єкта оподаткування та преференційних режимів

✓ наявність численних схем по ухиленню від сплати податків за допомогою 

«офшорних інструментів»

✓ відсутність комплексної реформи Державної фіскальної служби та митниці 

✓ невідповідність структури податків національним особливостям та 

цілям економічного розвитку

✓ обтяжливе податкове адміністрування – порушення принципу стабільності, 

відсутність своєчасного методичного, консультаційного та 

технічного забезпечення

✓ високий рівень податкового навантаження, пов’язаний з надмірним 

перерозподілом валового внутрішнього продукту 

через публічні фінанси



Структура та завдання Податкового

кодексу Економічного Росту

Адміністрування податків

✓ впровадження єдиного рахунку для сплати податків та 

зборів, інших обов’язкових платежів (крім ПДВ та акцизів)

✓ розширення спектру послуг електронних сервісів для 

платників податків та впровадження нових електронних сервісів 

✓ забезпечення відкритості ДФС України шляхом оприлюднення агрегованої 

зведеної інформації щодо діяльності служби та платників податків

✓ впровадження нових удосконалених підходів до 

адміністрування, що сприятиме процесу деофшоризації



Структура та завдання Податкового

кодексу Економічного Росту

Податок на прибуток

Ліквідація податку на прибуток та запровадження 

ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ, 

який передбачає 

відтермінування сплати податку на момент 

виплати дивідендів або прирівняних платежів. 

Ставка 20% , прирівняні платежі 23%.  Можливі 

втрати Бюджету до 44 млрд. грн



Структура та завдання Податкового 

кодексу Економічного росту

Податок на додану вартість

● Базова ставка - 23%, Знижена ставка - до 
9% . Додатково 70 млрд грн від підвищення 

базової ставки і 2,2 млрд від зниженою. 
Перегляд у бік зменшення пільг з ПДВ, 

наданих окремим категоріям платників (у т. 
ч. перегляд переліку операцій, що звільнені 

від оподаткування ПДВ) . 

● Реалізація нової концепції онлайн 
контролю за переміщенням товарів -
єдиний електронний документ згідно 
системи СЕА-ПДВ. 



Структура та завдання Податкового

кодексу Економічного Росту
Вирівнювання ставок податкового навантаження 

на фонд оплати праці

Зменшить

надходження

на 23,9 млрд. 

грн.

Підвищення 

з 18% до 20%

Податок з 

доходів 

фізичних 

осіб

Єдиний 

соціальний 

внесок

Зниження з 

22% до 20%

Додаткові 

надходження  

27,9 млрд. грн.



Структура та завдання Податкового 

кодексу Економічного Росту
Єдиний податок

✓ ставки для 3 групи спрощеної системи оподаткування –

платники ПДВ 10% , не платники ПДВ 15 % . 

Додатково отримання в бюджет приблизно 25,5 млрд грн.

✓ запровадження дієвих методів боротьби зі зловживаннями при продажу 

товарів, поширення сфери дії РРО на всі товари крім відкритих прилавків на 

ринку та ярмаркової торгівлі.  

✓ заохочення використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їх 

реєстрації – проект «Кешбек для покупця»

✓ впровадження нових форм оподаткування ФОП (патенти)

✓ підприємцям на єдиному податку 1-3 груп заборонити займатися оптовою торгівлею, 

посередництвом в оптовій торгівлі і купувати у не платників ПДВ (крім особистих потреб, 

канцтовари тощо). При перевірці інспекторами ДФС якщо по даним системи СЕА-ПДВ не 

знайдено відвантаження даного товару, або отримана кількість менша ніж фактична

наявність в пункті продажу - підприємець в судовому порядку повинен довести законність

походження товару.  



Структура та завдання Податкового

кодексу Економічного Росту

Ігровий бізнес

● зняття заборони на діяльність, що де-

факто процвітає. 

● прогнозовані надходження до бюджету 

складуть 2,5 млрд. грн. 



Структура та завдання Податкового

кодексу Економічного Росту

Плата за землю та нерухоме майно

✓ розрахунок бази для сплати податків 

від оціночної вартості 

✓ скорочення пільг 

модифікація наявного податку на землю та нерухоме 

майно, з метою зменшення його дискреційності та 

дотримання принципу справедливості

✓ підняття мінімальної  ставки 

земельного податку для земель 

товарного с/г виробництва 



Структура та завдання Податкового

кодексу Економічного Росту
Модифікація податку на майно 

✓ об’єднати податок на землю з податком на нерухомість, взявши за базу 

оціночну вартість землі з урахуванням забудови;

✓ створити автоматизовану систему для визначення оціночної вартості;

визначити критерії якості до баз даних, які планується використовувати;

✓ прописати механізм переоцінки за бажанням платника;

✓ прописати механізм внесення до єдиної бази ФДМ України всіх оцінок для 

уникнення їх заниження;

✓ прописати механізм встановлення справжніх власників (бенефіціарів) кожної 

земельної ділянки та розташованих на ній об’єктів нерухомості;

✓ розробити методологію зарахування податку на житлову нерухомість до 

ПДФО;

✓ гармонізувати податок на житлову та нежитлову нерухомість;

✓ визначити перехідний період для проведення оцінки об’єктів оподаткування, 

протягом якого методика обчислення розрахункової вартості має набрати 

необхідну кількість даних для оцінки



✓ створення прозорої, комплексної та ефективної законодавчої системи, 
яка дозволить митниці сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при 
цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави

✓ створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази 
даних контролюючих органів (Міністерство фінансів України)

✓ докорінне реформування Державної фіскальної служби, перебудова її в 
ефективну, якісну і прозору сервісну службу, запровадження системних змін й 
сервісів для підтримки і захисту бізнесу

✓ остаточна ліквідація податкової міліції та створення окремого державного 
органу Служби фінансових розслідувань (Кабінет Міністрів України)

✓ запровадження персональної відповідальності державних службовців перед 
платниками податків за завдані збитки внаслідок зловживань або бездіяльності

Перехідні положення Податкового 

кодексу Економічного Росту



✓ запровадження оптимальної моделі податкової амністії -
легалізація активів за ставкою 0,1 % від вартості чи купівля 
державних боргових паперів. Подача нульової декларації.  

✓ удосконалення процесів контролю трансфертного ціноутворення

✓ запровадження інструментарію BEPS , ініціатив по захисту 
національної податкової бази, що обмежить функціонування офшорних 
схем орієнтовно на 30% та  додаткові надходження в бюджет мінімально 
25 млрд. грн. 

✓ реформування бюджетних установ шляхом запровадження 
автоматизації процесів. Скорочення бюджетних видатків в середньому 
на 10 % . Додатково 68,4 млрд. грн. 

Перехідні положення Податкового

кодексу Економічного Росту



● перехід до середньострокового бюджетного планування, удосконалення

процесу розробки Основних напрямів бюджетної політики із урахуванням

міжнародних тенденцій

● реформування бюджетного процесу, зокрема, удосконалення програмно-

цільового методу фінансування

● провадження фіскальної політики, спрямованої на суттєве зниження 

частки державних видатків ВВП до середньоєвропейської

● перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та 

розміру видатків держбюджету

Ревізія видатків бюджету зі скороченням на 3-5% ВВП 

(верифікація соціальних виплат/пенсій, скорочення неефективних 

видатків бюджету) та врахуванням її результатів у проекті 

Державного бюджету на 2020 рік

Перехідні положення Податкового

кодексу Економічного Росту


