
Встановлення 

місцевих податків та зборів на 2019 рік  

та їх адміністрування 



Встановлення та оприлюднення рішень про 
місцеві податки чи збори 

у 10-денний термін з дня 
прийняття рішення, але не 
пізніше 1 липня року, що 
передує плановому 

місцеві ради надсилають в електронному вигляді копію рішення 
про встановлення місцевих податків чи зборів (або внесення 
змін до них) до контролюючого органу, в якому перебувають на 
обліку платники відповідних місцевих податків та зборів 

у 10-денний строк з дня 
затвердження технічної 
документації з нормативної 
грошової оцінки земель 

місцеві ради направляють в електронній формі до 
контролюючого органу інформацію про нормативну грошову 
оцінку земель 

не пізніше 15 липня року, що 
передує плановому 

ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену 
інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих 
податків та зборів на відповідних територіях, а також зведену 
інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель 

до 15 липня року, що передує 
плановому 

місцеві ради офіційно оприлюднюють рішення про 
встановлення місцевих податків та зборів 



Встановлення та оприлюднення рішень про 
місцеві податки чи збори 

  У випадку оприлюднення рішення про встановлення місцевих 

податків та зборів норми відповідних рішень застосовуються не раніше 

початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

  У разі якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення 

відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з 

нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття 

рішення справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх 

мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням 

ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в 

якому планується застосування плати за землю. 

 



Встановлення та оприлюднення рішень про 
місцеві податки чи збори 

  Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків 

та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування 

місцевими податками та зборами. 

  Платники місцевих податків та зборів при визначенні своїх 

податкових зобов’язань можуть використовувати зведену інформацію, 

розміщену на офіційному веб-сайті ДФС. Такі платники звільняються 

від відповідальності у разі, якщо у зведеній інформації, розміщеній на 

офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між 

даними контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого 

рішення про встановлення місцевих податків та зборів. 



Встановлення та оприлюднення рішень про 
місцеві податки чи збори 

У 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і 

зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому 

числі радами об’єднаних територіальних громад, після 15 липня 

2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги Податкового 

кодексу України щодо строків встановлення ставок та 

оприлюднення рішень про місцеві податки та збори, а також не 

застосовується регуляторна процедура  

Закон № 2245 від 07.12.2017 



Податкові пільги 

Податкова пільга – звільнення платника податків від обов'язку щодо 

нарахування та сплати податку та збору або сплата ним податку та 

збору в меншому розмірі 

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що 

характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, 

об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення 

здійснюваних ними витрат 

Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з 

урахуванням вимог законодавства України про захист економічної 

конкуренції 


