
2) 2-ї частини 3ароGітної ІІJІати (1524,00 ІJlH- 3200,00-1679,00): 
а) утриVІанн~І 3 :шроGітної ІІ.Іат11: Пі1ФО = 1524,00 х О,ІХ = 274,32; 
ВЗ ~ 1524,00 хО,О І 5 ~ 22,R6. Bchom су~а ІІJІатсжін: 274,32 + 22,R6 ~ 297, І R; 
6) утримання за рахунок установи: сев~ 1524,00 х 0,22 ~ 335,28. 

Отже: 1) сума утр:имань за :місяuь з заробітної плати ск.тrадає: 

ПДФО ~ 301.68 + 274,32 ~ 576,00 грп, В3 ~ 25.14 + 22.86 ~ 48,00. всьо
го: 326,82 + 297,18 = 624,00; 2) су:ма сп.:шчеІІОГО ЄСВ Ja 1ІіСЯЦЬ уста
ІІОІЮІО скла;:rас 368.72 + 335,28 = 704,00 грн; 3) сума заробітної п .. 1ати 
110 ниІІе~ати (чиста): І ч.: 1349.1R ІГН (1676,00-326,R2); 2 ч. 1226,R2 
( 1524,00-297, І R ): HChOI'O :ш ~іС>Щh: 2576.00 1]1 Н. 
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І Іаціональний унінсрси 1 с 1 «О)lсська юри1 ~ична ающсr.І ію>, 
.J;оцспт кафедри адміпістраnшпоrо і фіпапсовоrо права, 

К<lHJ(I1 1 (a't' юрИ11 LИ'ІНИХ наук, 1'101\СН'l 

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИМ ПОДАТКОМ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ 

В черГОНИЙ рю 33КОНОЛ3НеІ~Ь Н КіНІІі року, H311CJJC,I~(ЩHi НОНОріЧНОІ'О 

свята, вніс кардина.тrьні зміни до Поцаткового коцексу України. Йцеться 
про 3акон <(Про внесення з:мін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актіn України щодо забезпечення Jба.1апсоnаrюсті бюджет

них падходжень у 2016 poui» Ng 909-VIII nід 24.12.15. Суттсnих Jміп серед 
іНІІІОІ'О 333НШІО ма~·іНОНС ОІІО)lі:\ТКУНі:ІННИ Н ЧШ:ТИ Ні тpaH<.:IIOJJTHOI'O ІІОіШТКу. 

В ІІ,і;юму, І'ШІОННИМ HOHOHHC)LCHH~IM СТОСОННО OIIO}l3TKYH3HH~I JІСІ'КО

НИХ 3Н'І'ОІ\106і;ІіН, Ge3yMOHHO CTaJIO НОНе НИ3Ні:\ЧеНН~І 06\-:кту 0110,/tі:ІТКУ

ВаННЯ. Віднині, транспортн:ий поцаток справляється з .1еrкових авто

:vюбі.lів з року випуску яких :минуло не бі11ьше п'яти років (вк.тrючно) 

та серецпьорипкоnа nартїсть яких стапоnить попац 750 роз:міріn :міпі
:VІа.lьпої заробітної п.1ати, nстапоnлепої Jакопом па 1 січня поцаткоnого 
(зnітпого) рок)~ 

Гшюнниt1 НС}[ШІіК, :m_ }ІКИі~ КрИТИКУНШІ~І ІІ,еtі ІІОіШПЖ Н МИНУ.ІІО\1У 

рош. а Ci:\1\fe t1ою НССІІраНе)t,.ІИНJСТЬ,- усунуто. ТраНСІtортниt1 ІІО}ЩПЖ 
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:1 «лороІ'ИХ>> антомоGі;Іін, $.ІК і ІЮJ(аток на нерухоме VІайно на оG'єкти не

рухомостІ :1 неJІикою ІІЖНІ(ею t-: е;ІсмснтаVІи так JнаноІ'О «ІЮіtатку на рtв

кіІН». Критсрі~і оG'єму іlНИІ'уна GaJ'aтnмa фахіНІ($.ІМИ, та {і ІІсрссічнІ1М11 

ІLlатника:t\Ш, які відчули на собі ;:rію цього по;:rатку в м:инуло:му році, був 

очевидно непоказовим .J.,lя характеристики <{розкішності>> авто :мобіля. 

Він буn мало поn'яJапий 3 його nартістю. а;:rже більшість сучасних доnо
лі ;:rорогих аnтомобіліn nипускасться J nі;:rпоспо пеnеликими ;:rnигупа:ми. 

В питанні майпаnого опадаткуnання аnтомобL1іn, шо бу.1и у nика
риетан ні, є ком11ромі<.: між оGранним тих характеристик. }1 кі ;ro3HOJ1}1IOTh 
11роето і GcJ :1начних Jу<.:иJІ n чи СІ<Jш;rноІІ(ін ни3начити Ga3y оІнщаткунан
ня (як у випадку з об'ємом ;:rвигуна та періодо:м експлуатації), та т:им:и, 

які були б бі.1ьш-менш справе;:rлшими (у випа;:rку з вартістю автомо

бLlя). Враховуючи об'сктиnпу с:к.1адпість, потенційні :шачпі додаткоnі 
nитрати грошей та часу, й мо:ж.1иnі корупційні ризики nстапоn.1еппя 

оціночної nартості щороку стосошю коЖІюго окремого аnтомобіля, 
1110 ІІі)(ІІа;(аЕ:: 11i,J( оG'єкти tто;шткунанюІ. 11ри а;tмініструнанні цnоІ'О ІЮ
латку, 3aKOHtЩaHe1Lh H}[aHC}J }[О ІН11101'0 HJ.,JИXY- 11рИН.}J:1КИ J(O серс;LНhО
р:ИНКОВОЇ вартості. Така вартість визначається Мінеконо:мрозв:итку, за 

методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України [ 1], виходяч:и 
з марки, :мo;:re.,li, року випуску, типу двигуна, об'єму пиліндрів двигуна, 

типу коробки переключення передач, пробігу легкоnого аnтомобіТІя, та 
розміщусться па його офіційпо:му nеб-сайті. Середньорипкоnа nартїсть 

автомо6і.ІJ}1 JIOJpaXOBYCI'ЬOJ Ja МСТО}[ОМ aJJa.,JOJ'iЇ І[і11 і;LС11ТИЧ11ИХ aBTOMO
()i.,JiB. У р;лі КО.,JИ 11СМОЖ.1ИВО ВИJ11аЧИТИ ціну і}[С1ПИЧ1Ю1'0 1Ю1Ю1'0 аВТО
мобілин Україні (немш-; нсобхі;tних ;tоні,тtконих ;[а них) ;юrrускаєтnси ни

користанн$.1 JL<-tниx ІHOJLO аналогічних антоVІоGілін. 

Такий <:ер ніс нжс функІtіонує на нi;rrroнiJ(HOVІY нсG-<.:айті - lнtp:/ / 
V.".\'V.7.me.goY.нajV'e l1iclesjCalcнla te Price '?laнg=нk-UA. Він був впрова;:rже
ний раніше для ціТІей опо;:rаткування операцій з продажу або обміну 

об'сктіn рухо:\нло 11айпа (nідпоnі;:rпо ;:ro п. 173.1 ст. 173 ПК України 3 
урахуnашrям nи1юг Поря;:rку nизпачешrя сере;:rньоршrкоnої nартості 

легкоnих anтo1to6i.1in, 1ютоuикліn. мопедіn. затnер;:rжепого постаноnою 
Кабінету МіністрінУкраїни No 403 ні il 10.04.13 ). 

Ефектинністn оrrолаткунаНН}J rrиVІ 1нщспком GaJ'aтo н чому :шJІсжитn 

від своєчасної обробки інформації та коректної оцінки такого показ

ника як <<сере;:rньоринкова вартість•> вказаним Міністерством. Перше, 

шо nпадас n очі. наяnність ;:rа.1еко не ncix марок, пе кажучи nже про 
моделі аnто1юбіліn, які можуть гіпотетично підпадати під оподатку

nанпя. Платпики податкіn 1южуть опинитися n рі:шому стапоnиті 
JШІсжно ні;( то1·о, чи GyJLC антомоGіJІh їх марки та MOJ(CJІi «ОІ(інснІ1і1•> 

МіністсрстноVІ. llc наІІр}І v1y НІІJІ и на є на .JLtпpи маНН}! 11ри н1 (И 11у СІІране,JL
ливості оподаткування. 

Окрім вказан:их в:ише пара:метрів, що впл:ивають на сере;:rньорин

кову вартість автомобіля, Методикою визна~rення середньоринкової 
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нартості .-ІсІ-ко них анто\юGі.-Іін ІІсрс;(Gачсно нрахунанни рі3ни ІІі між фак

тичним та норVІаН1ННИVІ ссрсіІНhорічним 11роGіюVІ анто\юGі.-Іін (норма

тинниі1 ссрсіІНhорічниt1ІІроGіІ' нrвначсниі1 нарінні 27тис.К\1). 

П.267.6.8 ст.267 ПК України перецбачає :\Ю:Ж...lивість не сп .. 1ачувати 
податок у разі незаконного заво.:юціння третьою особою легковим ав

то:иобіле:\t Ja nЬпоnідпий періоц. Вті:\t, пі за коп. пі nказапа Метоцика 
пе перецбачають поряцок опоцаткуnаппя чи зnільпеппя nіц нього (або 

:шстосуnаппя попижуючих коефіuіснтіn при nи:шачеппі серецньорип

коної нартості) н рюі :1начною ні)1ХИ.-ІСНН}І фактичної ри нконої нартості 

антоVІоGіJІ}І ні;( tio1·o ссрс;(нnоринконої нартості н рс:1)СІІ->таті 3НачноІ'О 

пошкоцження в резу .. 1ьтаті ДТП, внасліцок з.:rювмисних цій третіх осіб, 
вп .. 1иву стихій чи інших подібних ситуаuіях. Видається, що uей факт є 
серйозною прога .. 1иною закону, яка знову таки вп .. 1иває на справец .. lи
nість опоцаткуnаппя та мас бути усунута n пайближчий час. 

Інший nаж.тпший :\юмепт - :шкопоцаnеuь інакше піційшоn до nста

нон~ІСНН}І «Ніку•> антомоGішІ. Я КІІ(О раніІІІС ;ю унап1 Gpa;шcn трина;Іістn 

tіоІп сксІІ;Іуатанії, тоGто точкою ні.іLІіку Gу;ш ;щта ІІСрІІЮЇ рсt-:странії 

транспортного засобу, то зараз- цата випуску, точніше - :\1ісяuь та рік 

випуску (з урахування:\'І по .. 1ожень п.267.6.7 ст.267 ПК України). У разі 
сштиву п'ятирічного віку легкового автомобі1я протяго:\1 звітного року 

податок сплачусться за періац з 1 січня uього року до початку місяuя, 
пастушюго за місяце:~л. n яко:\tу nік такого автомобіля цосяг (цосягпе) 
11 \Іти років. Враховуючи, 1110 фщ1vнІ сві,т(оІ (ТІШ ІІfЮ J(СржаІІІІУ рссстраІІію 
траІІСІІОрТІІОІ'О :шсоGу ІІС \о1ЇСТИТІ> ЇІІформаІ(ЇЇ І ІрО \ІіС}ІІІІ> ВИІІу<.:ку aBTO
MoGЇJI}I (JІИІІІС рік)- ВСТ<lІІОІІ.:ІсІІШІ 111>01'0 1\10\ІСІІТУ ТаКоЖ \ЮЖС ВИК.:Н1-
кати ІІСННІ Tp)':LHOIIIl. 

83аІ·а;Іі <.:срі1(ВНі ІІИТаНН}І НИК.:Н1Каt-: <(ШКОННі<.:Тh>> СІІраІLІИНЮІ 110-
..JaTKY за новими прашпами в поточно:\tу 2016 poui в світлі ви:мог ПК 
України шоцо стабільності податкового законоцавства (з:міни до будь

яких еле:\tентіn поцаткіn та Jбopin пе :\южуть шюситися пізніш як Ja 
шість місяuіn до початку поnого бюджетного періоду, n яко:\ІУ буцуть 
ціяти поnі прашша та стаnки) та <<резопанспоп_)>> рішеппя суду [2] про 
<.:Ка<.:унаНЮІ Н анаЖ)І·ічніtі <.:итуаІІіЇ ІІОіШТКОІЮІ"О ІІ(Н~ііЮ\1;ІСНН}І-ріІІІСНН}І 

І ІрО нарахунаНЮІ траНСІЮрТНОІ"О ІІОіШТКУ Н МИН)СІО\1У рОІ(l Н ТО\1)' ЧИLJil 

з зазначених :\ютивів. 
ТаюІ:\f чино:м було ог .. 1януто лише цеякі, зна•ш:\tі на погляд автора, 

положення закону та механіз:му його впровацження, які можуть бути 

охарактери:юnані як песпраnецлші. чи шІ:кликати проб.1еми при його 

:шстосуnаппі. Впеnнепий, шо <mерша хшшя>> поцаткоnих поnі..Jо:\t"lепь
рІІІІснn та СУ,іЮНИХ СІІОрШ 3а pC3YJI hTaTa\H1 Ка VІІІаніЇ ОІІО,Т(аТКУІШНН}І аНТО
моGіJІіН н20J6рОІ(і ІННІНИТh ti іНІІІі, НС МСНІІІ ІІІКаНІ ШПаНН}І, нарТІ унап1 
та доопрацювання з боку цержави. 
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ІІш(іон<LІ hН~Ій уні нерсІ-пет <<О .. (еСhК<І юри .. (І1чна ака .. (е\ІЇЯ>>, 
асJ[стснт кафедрІ[ адміністративного та фінансового права 

ПРОТИСТОЯННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО 

ІНТЕРЕСУ У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

.Лос;Іі,Т(ЖСНН}І конф;тікту інтсрссін у HiiLHOCИH<lX OIIOJ(<lTKyHaHH}I o6y
MOILIIOt: СИСТС\ІНУ УЛ(ЩЖСНіСТh НИ3КИ інтсрссін. ;lo НИХ НаJІСЖН'Тh: сус
Пі.lhНИЙ інтерес, пу6.1ічний інтерес (найчастіше його пов'юують і3 

інтересами ;(сржани та територіалnних гrюvта;т) та rrринатниИ інтерес. 

Податкові nі;::пюсипи та їх регу.-:поnаппя тра.::rипійпо пов'язують із про

тистоюшюл публічного та приnапюго інтерес)~ тоді як пу6 .. 1ічпий інтер
ес Ітайчастіше асоціюстJ,си i:.s J(Сржаш tим. llc ІІШІСІІЮП't,сj.] тра.;шційІ ІИМ 
піахо.Jо:м ..10 -з'ясуnаrшя приро.Jи держаnи, характеристикою о.Jrюго із 

nизпача.1ьrшхприпципіn .Jержаnи- nстапоn.1ешrя по.Jаткіn, по.Jаткоnої 
СИСТС\Н1 і T.J(. l], С. 74j. 

Чим 6i;тnrrт :tемократичним і сконоvrічно р(вниненим є сусІІіJrnстно, 

'ІИ:\f бі1ьшу цінність ;::r..1я всіх його •шенів мають права лю;:шни і чим 

бі..1ьш укоріненими є в ньо:\tу засади верховенства права, тим, зрештою, 

меншою буде різниuя інтересів платника податків і контролюючого ор

гапу. рілшuя пуб.1ічпого і приnапюго інтересу юага.1і. На таку .Jу:мку 

паштоnхус, перш -за nce. те, що n ,::rе:мократичпо:иу суспі.1ьстnі nідсутня 
HIJ(MIHHICTh МІЖ J·LержаННИМИ І суСІІІ.·ІhНИVІИ ІНТересами, OCKIJihKИ Ж(Щ

На трет~t ocoGa не Gаж:н-: і не мш-: стюсоGу :16ат·а·t'ИТИ<:}t Ja рахунок )·tер
жавних грошей r2, с. 25-26]. П .. 1атник податків має бути заохоченим у 
належно:\'гу наповненні державної та :\'Іісцевої казни, оскітrьки сп .. 1ачені 
кошти повернуться до нього у виг.1я.аі певного б.1ага (соціальні вип.1а

ти, по.1іпшеппя інфраструктури тощо). Тобто ш.lЯХО:\1 переро:шо,::rі.1у 

соціальних б.1аг публічний та приnатпий інтерес перетипаються та пе
рес;ті,т(укпn є;шні r (i~ri. О;Lнак, J(Сржана, \Іаючи нею тюнноту н.;та;tи. може 
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