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ВСТУП
Доцільність надання податкових пільг є одним із

найбільш дискусійних питань в теорії і практиці оподатку(
вання. Податкові пільги повинні або заохочувати платників
податку активізувати свою діяльність, що призведе до роз(
ширення бази оподаткування, або ж сприяти встановлен(
ню відносної справедливості в оподаткуванні, коли той, хто
має змогу платити більше, сплачує більше, а той, хто об(
'єктивно платити не може звільняється від оподаткування
або ж має знижку в оподаткуванні.

Якщо вести мову про податок на нерухоме майно, то
надання податкових пільг платникам податків з метою сти(
мулювання їх активності можна розглядати лише в тому
випадку, якщо мова йде про стимулювання придбання но(
вого жила. Однак в Україні застосування такої пільги поз(
бавлене сенсу, оскільки на рішення про придбання нового
житла більше впливає доступність джерел фінансування.
Навіть якщо вести мову про оподаткування комерційної
нерухомості, то відсутність пільг має стимулювати її влас(
ника ефективно використовувати такі об'єкти, а за немож(
ливості ефективного використання прийняти рішення про
здачу такої нерухомості в оренду або продаж, що позитив(
но позначиться і на розвитку ринку комерційної нерухо(
мості.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якщо вести мову про надання податкових пільг з точки

зору дотримання принципу соціальної справедливості, то в
суспільствах з високим рівнем тіньової економіки та висо(
ким ступенем диференціації життєвого рівня населення це
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є виправданим. Про це йде мова у дослідженнях П. Абель(
сона та Р. Джоекса, які оцінюють застосування пільг у май(
новому оподаткуванні як альтернативу субсидіям [13].
Інший аспект проблеми, пов'язаної з диференціацією до(
ходів і рівня життя населення викладено у дослідженнях Р.
Ансті, С. Фіндлея, І. Харпера [14], які вважають виправда(
ним надання податкових пільг у випадку дорого іпотечного
кредитування. Також багато зарубіжних вчених досліджу(
ють взаємозв'язок цін на житло, розміру податків на неру(
хоме майно та податкових пільг. Зокрема це висвітлено у
працях В. Біна [15], Дж. Беррі, А. Адаіра [16], Н. Кінг, Б. Кінг
[17], М. Полаковскі, М. Стегман, В. Рое та ін. [18]. В Україні
механізм оподаткування нерухомості перебуває на етапі
становлення, тому процедура застосування пільг перебуває
на етапі апробації та потребує удосконалення. Тому метою
статті є обгрунтування критеріальних параметрів застосу(
вання пільг в оподаткуванні нерухомості в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Чинним законодавством України передбачене за(
стосування податкових пільг по податку на нерухоме май(
но, відмінне від земельної ділянки, розмір яких встанов(
лений у вигляді звільнених від оподаткування метрів. Ос(
кільки податок справляється недавно і має дуже низьку
фіскальну ефективність, то доцільність застосування саме
таких пільг оцінювати досить складно. На наш погляд, не(
обхідно оцінити доцільність застосування податкових
пільг при справлянні податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, з точки зору диференціації рівня
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життя населення та перспектив підвищення ставок подат(
ку.

Загалом аналіз диференціації життя населення необхі(
дно починати із структури доходів громадян. Як свідчить
інформація Державної служби статистики [5], основу до(
ходів громадян складають доходи, отримані у вигляді заро(
бітної плати (у середньому більше 40% за останні п'ять років)
та соціальні допомоги і трансферти (у середньому 40%),
натомість доходи від власності, прибуток та змішаний дохід
у середньому складає 20%. Така ситуація склалася унаслі(
док браку економічної активності, оскільки частка доходів
у вигляді соціальних трансфертів удвічі перевищує частку
прибутку та змішаного доходу. Тривалі тенденції доміну(
вання заробітної плати та соціальних трансфертів у дохо(
дах населення заклали основу разючій диференціації рівня
життя населення через те, що рівень заробітної плати ста(
вить жорсткі рамки для зростання добробуту, а соціальні
трансферти в принципі не мають призначення зростання
суспільного добробуту, вони мають лише забезпечувати
нормальні умови життя для тих громадян, які не можуть
заробити дохід у силу об'єктивних причин.

Як зазначаються фахівці, диференціація доходів насе(
лення може проявлятись як і внутрішньо — тобто коливан(
нями доходів усередині країни, так і зовнішньо — як різни(
ця доходів населення різних країн. Для України як і зов(
нішня, так і внутрішня суспільна нерівність становить знач(
ну загрозу для соціальної та психологічної стабільності на(
селення [2, с. 124]. Якщо порівнювати середньодушові до(
ходи в Україні, які становлять для більшої частини населен(
ня у середньому 200 дол США, з аналогічними показником
для країн Європейського Союзу, то там аналогічний показ(
ник складає від 600 до 1000 дол. США. Такий розрив у дохо(
дах за однакову працю породжує соціальну напругу, яка
нічим не компенсується з боку держави. У той же час в Ук(
раїні наявний невеликий відсоток населення, яке має се(
редній дохід, який перевищує показник середньодушового
доходу більше, ніж у 10 разів. За наявності такого розриву
у доходах західні економісти вважають обгрунтованим за(
стосування високих ставок майнових податків для замож(
ного населення та низьких (пільгових) для решти частини
населення, що сприятиме встановленню відносної соціаль(
но рівноваги у суспільстві. Показники диференціації рівня
життя населення в Україні відображені в таблиці 1.

Квінтильний коефіцієнт доходів показує співвідношен(
ня рівня доходів 20 % найбільш забезпечених верств насе(
лення до рівня доходів 20 % найменш забезпечених верств
населення. Як видно з даних, представлених у таблиці 1, в
Україні доходи 20% найбільш забезпечених і найменших
забезпечених верств населення відрізняються у 2 рази. Кла(
сичним, методом вимірювання економічної нерівності є ко(
ефіцієнт (або індекс) Джині — показник від 0 до 1, де 0 —
мінімальна, а 1 — максимальна нерівність. Цей метод ана(

лізує розподіл доходу (а не
статків) у тій чи іншій країні у кон(
кретний момент часу [9, с. 167]. В
Україні цей показник у 2005—
2009 рр. становив 0,3—0,35, що
відповідало рівня країн із се(
реднім розвитком, у 2014 р. цей
коефіцієнт зріс до 0,45, що відпо(
відає рівню країн з низьким рівнем
економічного розвитку [7].

В Україні спостерігається до(
статньо помітний розрив між ба(
гатими верствами населення та
бідними. За даними журналу
Forbes, активи 10 найбагатших ук(
раїнців(мільярдерів становлять
приблизно 32,1 млрд дол., або

майже 3% ВВП країни за 2012 рік
[11]. Основним критерієм майно(
вого розшарування є забезпе(
ченість власним житлом. За дани(
ми Державної служби статистики,
щодо розподілу житлової площі на
одну особу, найбільші площі діста(
ються десятій децильній групі, тоб(
то понад 10,65 м2 отримують 73,9%
усіх опитаних багатих верств насе(
лення, що майже у 2 рази більше
опитаних представників першої
децильної групи [1]. Таким чином,

за показниками диференціації рівня доходів та життя насе(
лення в Україні існують підстави для надання пільг у час(
тині оподаткування нерухомого майна незаможних верств
населення із компенсацією втрат бюджету за рахунок за(
можних верств населення через оподаткування їх нерухо(
мого майна за підвищеними ставками.

Ще одним з критеріїв застосування податкових пільг
при оподаткуванні нерухомого майна є можливості прид(
бання житла для різних соціальних груп. Для прикладу
візьмемо середньорічну заробітну плату першої, п'ятої та
десятої децильних груп та середню вартість квартири в но(
вобудові економ класу міста Києва (табл. 2).

З даних, представлених у табл. 2 видно, що особі, яка
має доходи на рівні першої децильної групи 44 роки, щоб
придбати однокімнатну квартиру, за умови, що вся заробі(
тна плата буде витрачена на виплату вартості житла, а прид(
бання дво( чи трикімнатної квартири для цієї групи насе(
лення непосильне, оскільки потребує 58 і 87 років відповід(
но. Слід зазначити, що навіть дешеве іпотечне кредитуван(
ня не здатне вирішити цю проблему через надто низький
рівень доходів — не вистачить життя, що погасити кредит.
Для п'ятої децильної групи відповідні показники складають
13, 17 і 25 років, вони є оптимістичнішими, якщо порівнюва(
ти з першою групою. Фактично за умови доступної іпотеки
населення, яке отримує доходи в межах цієї групи, буде
спроможне придбати одно( або двокімнатну квартиру. Для
придбання трикімнатної квартири необхідно буде 50 років,
за умови, що витрати на іпотеку не перевищуватимуть 50%
доходу особи, та 75 років — якщо 30%. При цьому пробле(
ми із придбанням житла економ(класу практично відсутні
у населення, доходи якого потрапляють у десяту децильну
групу — для придбання житла відповідної категорії необ(
хідно 2, 3 та 4 роки відповідно, навіть за умови використан(
ня іпотеки ці показники не перевищать 8 років.

За такого високого рівня диференціації можливостей у
придбанні нового житла застосування податкових пільг для
незаможних власників житла, які отримують доходи у ме(
жах 1—5 децильної груп є виправданим. Якщо вони і мають
житло у власності, то переважно те, яке отримали у спадок
або внаслідок приватизації державного житлового фонду
після розпаду Радянського Союзу. Оподаткування такого
житла податком на нерухоме майно ще більше поглиблює
рівень диференціації житла населення та посилює соціаль(
ну напругу у суспільстві. Натомість оподаткування житла,
яке знаходиться у власності заможних верств населення має
відбуватися за підвищеними ставками. На наш погляд, кри(
теріями встановлення ставок податку на нерухоме майно та
визначення кола осіб, які можуть претендувати на отриман(
ня податкових пільг, має бути не тільки площа житла, але і
рівень доходів населення, особливо, коли неможливо виз(
начити базу оподаткування податком на нерухоме майно як
вартість об'єкта оподаткування, а не його площу. Наші
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Таблиця 1. Диференціація життєвого рівня населення в Україні у 2010—2014 рр.

Джерело: Державна служба статистики України.
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Таблиця 2. Доступність житла для різних децильних груп у м. Києві у 2015 р.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики
України та сайтів компаній�забудовників.
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міркування обумовлені тим, житло (і комерційна неру(
хомість також) в Україні для заможних верств населення
перетворилося на надійний об'єкт інвестування. Але при
цьому рівень орендної плати не можна вважати доступним
для всіх верств населення (табл. 3).

Як видно з даних, представлених у таблиці 3, дозволи(
ти собі орендувати окрему квартиру може тільки особа,
яка отримує доходи не нижче сьомої децильної групи. Для
1—6 груп орендна плата за окреме житло перевищує до(
ходи громадян, що часто змушує їх орендувати кімнати або
навіть ліжка у квартирах. Недоступність придбання жит(
ла та недоступність навіть його оренди ще більше підви(
щує соціальну напругу в суспільстві, породжену майновим
розшаруванням, що свідчить на користь відсутності пільг
при стягненні податку на нерухоме майно з дорогих
об'єктів нерухомості. Слід зазначити, що навіть якщо такі
об'єкти нерухомості перебувають у власності осіб, які ма(
ють низькі доходи, пільги їм не повинні надаватися. Це
обумовлено такими міркуваннями. По(перше, існує ризик
перерозподілу майна між членами сім'ї (реєстрація неру(
хомості на пенсіонерів або безробітних) з метою уникнен(
ня оподаткування. По(друге, відсутність пільг стимулюва(
тиме ефективне використання нерухомості (продаж з ме(
тою купівлі меншого об'єкта нерухомості або ж передача
його в оренду). Слід зазначити, що у світовій практиці
пільги при оподаткуванні нерухомості надаються переваж(
но інвалідам, які не здатні забезпечити себе об'єктивно,
однак такі пільги здебільшого обмежені встановленням
норми житла на одну особу, коли на надлишкову площу
пільга не розповсюджується.

Що стосується оподаткування комерційних будівель, то
у світовій практиці критеріями надання пільг є статус орган(
ізації — прибуткова чи ні. Переважно пільги надаються ре(
лігійним та неприбутковим організаціям, а також устано(
вам, які фінансуються за рахунок держави, знову таки по(
ширеною є практика встановлення обмежень площу неру(
хомості, щодо якої застосовуються пільги.

Інший аспект має застосування податкових пільг при
стягненні земельного податку. Незважаючи на незначний
розмір ставок земельного податку,кількість наданих пільг
платникам земельного податку зростає з року в рік. У 1997
році пільги, надані органами місцевого самоврядування, ста(
новили 69 % (694 млн грн.) від фактичних надходжень зе(
мельного податку, в 1999 році — 91 %, у 2000 році — 63 %, у
2001 році — 63,5 %, у 2002 році — 69,3 %, в 2007 — 79,3 %, в
2010 — 69,1%, в 2014 — 68,3%. Станом на 01.10.2010 р. втра(
ти від надання пільг по платі за землю становили 2,59 % від
загальної суми втрат державного та місцевого бюджетів. У
зв'язку з наданням пільг по даному податку місцеві бюдже(
ти недоотримали близько 641 тис. грн. [8]. У 2014 р. ана(
логічні показники склали 3,1% та 812 тис. грн.

Критеріальні параметри надання податкових пільг для
платників податку на землю відрізняються від тих. які зас(
тосовуються для об'єктів оподаткування, відмінних від зе(
мельної ділянки. Передусім параметри залежать від того,
на які цілі використовується така земля. Досить часто у
публікаціях вітчизняних вчених можна зустріти тверджен(
ня щодо необхідності надання податкових пільг сільсько(
господарським виробникам. На наш погляд, так позиція є
дискусійною, що обумовлено наступними міркуваннями.
Так, основними чинниками підвищення ефективності ви(
користання землі у сільському господарстві є: продук(
тивність сільськогосподарського виробництва; система
землеробства; родючість землі. Надання податкових пільг

по платі за землю навряд чи дасть позитивний результат у
цьому напрямі, оскільки сам факт надання пільги не пов'я(
заний із показниками ефективності, тобто пільга має
підтримуючий характер. На наш погляд, вона навіть має
негативний вплив, оскільки не стимулює власників землі
ефективно її використовувати та застосовувати нові тех(
нології.

Як свідчать дослідження вітчизняних вчених, в Ук(
раїні з 1990 по 2009 рік зросли площі солонцюватих та за(
солених грунтів на 45,3 тис.га, змитих — на 454,8, кам'янис(
тих — на 8,3 тис. Винні в цьому ті землевласники та земле(
користувачі, які після збирання врожаю не дбають про по(
новлення поживних речовин у грунті та не використовують
добре випробувані заходи із захисту сільськогосподарських
угідь від ерозії, засолення тощо [12]. Звуження масштабів
хімізації сільського господарства, у тому числі й внесення
добрив, обумовило формування від'ємного балансу пожив(
них речовин у грунті [4]. У тому числі це пов'язано з тим, що
рівень оподаткування землі є низьким, і навіть за неефек(
тивного використання землі власник буде здатний запла(
тити податок. Натомість підвищення рівня оподаткування
та скасування податкових пільг буде суттєвим стимулом до
ефективного використання земель.

Крім того, до критеріальних параметрів надання подат(
кових пільг по платі землю має бути віднесено об'єктивність
цього процесу. Так, в Україні надання пільг при сплаті зе(
мельного податку грунтується переважно на суб'єктному
принципі, а об'єктний принцип не приймається до уваги
(тобто не враховуються властивості об'єкта оподаткуван(
ня). При такій ситуації фактично ігнорується фактор вар(
тості землі і мають місце випадки, коли це призводить до
пільгового оподаткування найбільш привабливих у ринко(
вому відношенні об'єктів нерухомості. Нерідко земельні
ділянки формально належать до малоприбуткових земель,
що безпосередньо впливає на результати їх оцінки як об(
'єкта оподаткування та в кінцевому підсумку викликає не(
виправдано значні втрати надходжень до бюджетів. Отже,
задекларовані як механізм соціального захисту пільги щодо
земельного оподаткування призводять до антисоціальних
фактів збагачення окремих землевласників за рахунок не(
реалізованого потенціалу бюджетних надходжень [10, с.
118].

При оподаткуванні землі та поліпшень пільги можуть
надаватися соціально незахищеним платникам податків,
як правило, пенсіонерам і інвалідам; крім того, у деяких
країнах при наданні пільги враховується родинний стан
платника податків та рівень його доходів. При оподатку(
ванні нерухомого майна можуть виникнути ускладнення
у тих платників, які володіють значним майном, але не
мають достатніх поточних доходів, у зарубіжній літера(
турі їх називають "asset(rich but income(poor households"
[19, с. 15]. До таких платників належать пенсіонери та інші
особи з фіксованими доходами. Проте система пільг, що
відпрацьована в країнах, які використовують податки на
майно, дає змогу уникнути ймовірних небажаних
наслідків і захистити найуразливіші верстви населення [3,
с. 136]. В Україні описані критерії надання податкових
пільг порушуються, що призвело до диспропорцій опо(
даткуванні землі, порушення принципу соціальної спра(
ведливості, що негативно позначається на якості викори(
стання землі.

Частка платників земельного податку, які мають подат(
кові пільги, перевищує третину всіх платників цього подат(
ку. Пільги (за даними довідника податкових пільг) встанов(
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Таблиця 3. Доступність житла для різних децильних груп у м. Києві у 2015 р.

Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики України та сайтів агенцій з нерухомості.
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лені переважно за суб'єктною ознакою. Це свідчить про
низьку ефективність земельного оподаткування в Україні.
У країнах ЄС, наприклад, частка платників податків, які от(
римують пільги по сплаті земельного податку не перевищує
10%. Слід зазначити, що втрати пільг суттєво перевищують
надходження від сплати податку. Як було зазначено вище,
це не забезпечує підвищення ефективності використання
земель. Тому, на наш погляд, кількість платників податків,
які отримують податкові пільги по сплаті земельного подат(
ку має бути зменшена, а самі пільги мають застосовуватися
не на суб'єктній, а на об'єктній основі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначення критеріальних параметрів

надання податкових пільг є досить складною проблемою,
особливо для країн з низьким рівнем економічного роз(
витку. Встановлюючи критерії надання податкових пільг
для податків на нерухоме майно, необхідно враховувати
економічне призначення таких податків — наповнення до(
хідної частини бюджету за дотримання принципів соц(
іальної справедливості та ефективності використання не(
рухомого майна. Саме тому у частині оподаткування не(
рухомого майна, відмінного від земельної ділянки, пільги
доцільно застосовувати тільки до власників нерухомого
майна, які належать до 1—5 децильної гру доходів, та во(
лодіють нерухомим майном економ(класу, отриманим у
спадок або внаслідок приватизації державного житлово(
го фонду після розпаду Радянського Союзу. Для влас(
ників земельних ділянок необхідно скоротити кількість
пільг та перейти до принципу об'єктності при їх встанов(
ленні.
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