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ЗВІТ
про результати громадського обговорення
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ»
Електронна адреса оприлюднення проекту на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-paket-proektiv-dokumentiv-shodoreformuvannya-sistemi-finansuvannya-vishoyi-osviti
Дата проведення обговорення: до 20 червня 2018 року.
Мета: підвищення якості і ефективності вищої освіти, подолання розриву з потребами ринку праці. Створення здорового
конкурентного середовища для матеріального стимулювання вищого рівня якості освіти і посилення
конкурентоспроможності вищої освіти України на міжнародному ринку освітніх послуг. Формування групи лідерів
вищої освіти, спроможних конкурувати на західних ринках освітніх послуг.
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Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ»
Чинна редакція
…
Стаття 133. Платники
податку
…
133.4.
Не
є
платниками
податку
неприбуткові
підприємства, установи
та організації у порядку
та
на
умовах,
встановлених
цим
пунктом.
133.4.2.
Доходи
(прибутки)
неприбуткової
організації
використовуються
виключно
для
фінансування видатків
на утримання такої
неприбуткової
організації,
реалізації
мети (цілей, завдань) та
напрямів
діяльності,
визначених
її

Редакція пропонованих
змін

Пропозиції

Відповіді та коментарі

…
Стаття
133. Платники
податку
…
133.4.
Не
є
платниками
податку
неприбуткові
підприємства, установи
та організації у порядку
та
на
умовах,
встановлених
цим
пунктом.
133.4.2.
Доходи ПРОПОЗИЦІЯ
Враховано
(прибутки)
ЗАЛИШИТИ існуючу редакцію
неприбуткової
«133.4.2.
Доходи
(прибутки)
організації
неприбуткової
організації
використовуються
використовуються
виключно
для
виключно
для фінансування видатків на утримання такої
фінансування видатків неприбуткової організації, реалізації мети
на утримання такої (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
неприбуткової
визначених її установчими документами.»
організації,
реалізації
мети (цілей, завдань) та ОБГРУНТУВАННЯ
основного
виду По-перше, «неприбутковою» визнається
«організація» в цілому а не її окремі, (чи
діяльності,
види
діяльності,
отже
визначеного
її основні)
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установчими
документами.
…

установчими
документами.
…

«неосновних»
«прибуткових»
видів
діяльності такі організації мати не можуть.
По-друге, зазначене визначення є загальним
для
всіх
категорій
«неприбуткових
організацій», кількість, різновиди та сфери
діяльності яких перевищують ВЗО.
Довідково:
Види неприбуткових організацій згідно із
пп. 133.4.6 Податкового Кодексу:
 бюджетні установи;
 громадські об’єднання, політичні
партії, творчі спілки, релігійні
організації, благодійні організації,
пенсійні фонди;
 спілки, асоціації й інші об’єднання
юридичних осіб;
 житлово-будівельні кооперативи (із
першого числа місяця, наступного за
місяцем, у якому відповідно до
закону здійснено прийняття в
експлуатацію закінченого
будівництвом житлового будинку й
такий житловий будинок
споруджувався чи придбавався
житлово-будівельним (житловим)
кооперативом), дачні (дачнобудівельні), садівничі та гаражні
(гаражно-будівельні) кооперативи
(товариства);
 об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку,
асоціації власників жилих будинків;
 професійні спілки, їх об’єднання й
організації профспілок, а також
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організації роботодавців та їх
об’єднання;
 сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи, кооперативні
об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
інші юридичні особи, діяльність яких
відповідає вимогам п. 133.4 Податкового
Кодексу.
Адміністрація
національний

ДВНЗ

«Київський

економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової
організації використовуються виключно
для фінансування видатків на утримання
такої неприбуткової організації, реалізації
мети (цілей, завдань) та видів діяльності,
визначених
її
установчими
документами.
___________________________
На яких підставах видалили вторинну і
допоміжну
діяльність,
яка
може
відбуватися, у тому числі, у закладах
освіти,
відповідно
до
критеріїв
неприбутковості ???????????????
(Паращенко Людмила Іванівна, Голова
Агенції розвитку освітньої політики)
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133.4.6.
До
неприбуткових
організацій,
що
відповідають вимогам
цього пункту і не є
платниками
податку,
зокрема, можуть бути
віднесені:
бюджетні установи;
громадські
об’єднання, політичні
партії, творчі спілки,
релігійні
організації,
благодійні організації,
пенсійні фонди;
спілки, асоціації та
інші
об’єднання
юридичних осіб;
житлово-будівельні
кооперативи (з першого
числа
місяця,
наступного за місяцем,
в якому відповідно до
закону
здійснено
прийняття
в
експлуатацію
закінченого
будівництвом
житлового будинку і
такий
житловий
будинок споруджувався
або
придбавався
житлово-будівельним
(житловим)

133.4.6.
До
неприбуткових
організацій,
що
відповідають вимогам
цього пункту і не є
платниками податку,
зокрема, можуть бути
віднесені:
бюджетні установи;
громадські
об’єднання, політичні
партії, творчі спілки,
релігійні
організації,
благодійні організації,
пенсійні фонди;
спілки, асоціації та
інші
об’єднання
юридичних осіб;
житлово-будівельні
кооперативи (з першого
числа
місяця,
наступного за місяцем,
в якому відповідно до
закону
здійснено
прийняття
в
експлуатацію
закінченого
будівництвом
житлового будинку і
такий
житловий
будинок
споруджувався
або
придбавався житловобудівельним

133.4.6. До неприбуткових організацій,
що відповідають вимогам цього пункту і
не є платниками податку, зокрема, можуть
бути віднесені:
…

Неприбутковість не означає
відсутності
прибутку.
Експерти
користуються
застарілим
поняттям
неприбутковості.

Неприбутковий статус закладу вищої
освіти. Запропоновані зміни до пп. 133.4.2
ПКУ та пп. 133.4.6. ПКУ корелюють з
внесенням змін до ст. 27 Закону України
«Про вищу освіту», якими встановлено, що:
«1. Державні та комунальні заклади
вищої освіти утворюється у формі
відповідно державної або комунальної
неприбуткової установи, яка може не бути
бюджетною організацією.
Приватні заклади вищої освіти
можуть
мати
статус
неприбуткової
установи або неприбуткового закладу
відповідно до законодавства».
Проте впровадження запропонованих
змін в ПКУ може призвести до виникнення
проблем в оподаткуванні неприбуткових
закладів вищої освіти, що не є бюджетними
установами.
Не
враховано.
Це пов’язано, зокрема з тим, що в Нерибутковість
чітко
жодному
законодавчому
акті
не прописана у ст. 133 ПКУ.
встановлено
критеріїв,
за
якими
впроваджується розмежування закладів
вищої освіти на прибуткові та неприбуткові.
Між тим специфіка таких закладів полягає в
тому, що всі вони мають право відповідно
до законодавства та статуту надавати
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кооперативом),
дачні
(дачно-будівельні),
садівничі та гаражні
(гаражно-будівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
асоціації
власників
жилих
будинків;
професійні спілки, їх
об’єднання
та
організації профспілок,
а також організації
роботодавців
та
їх
об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;

(житловим)
кооперативом), дачні
(дачно-будівельні),
садівничі та гаражні
(гаражно-будівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
асоціації
власників
жилих
будинків;
професійні спілки, їх
об’єднання
та
організації профспілок,
а також організації
роботодавців та їх
об’єднання;
сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
заклади
освіти
усіх
власності
установчих

вищої
форм
в

фізичним та юридичним особам платні
послуги за умови забезпечення надання
належного рівня освітніх послуг як
основного статутного виду діяльності (ч. 1
ст. 73 Закону України «Про вищу освіту»).
При цьому згідно з ч. 3 ст. 73 Закону
України «Про вищу освіту»: «Державні і
комунальні заклади вищої освіти мають
право надавати додатково платні освітні та
інші послуги виключно понад обсяги,
встановлені державним стандартом, та поза
діяльністю, що фінансується за рахунок
коштів відповідних бюджетів».
Отже характер надання таких послуг
передбачає отримання плати, тобто має
прибутковий характер. До того ж надання
освітніх послуг відноситься до основних
завдань закладу вищої освіти (ч. 1 ст. 26
Закону України «Про вищу освіту»).
Тобто, на відміну від інших
неприбуткових організацій, основним
видом закладу вищої освіти є отримання
саме платних послуг. У той же час в діючих
законодавчих актах та в проекті внесення
змін до законодавчих актів не наведено
жодні винятки, за якими основна
прибуткова діяльність закладу освіти може
бути
прирівняна
до
неприбуткової
діяльності. Тому при реалізації даної норми
виникнуть
складнощі,
оскільки
незрозуміло, які заклади вищої освіти (за
однакових умов надання послуг) мають
право визначити в установчих документах
неприбутковий характер їхньої діяльності

7

документах
яких
визначений
неприбутковий
характер
їхньої
інші юридичні особи, діяльності
та
які
діяльність
яких відповідають
відповідає
вимогам вимогам,
цього пункту.
встановленим
абзацами
другимп’ятим
(для
бюджетних установ –
другим та п’ятим)
підпункту 133.4.1 цієї
статті;
наукові установи всіх
форм
власності
в
установчих
документах
яких
визначений
неприбутковий
характер
їхньої
діяльності
та
які
відповідають вимогам,
встановленим
абзацами
другимп’ятим
(для
бюджетних установ –
другим та п’ятим)
підпункту 133.4.1 цієї
статті;

та отримати право на неприбутковий статус,
а які ні.
Враховуючи
це
вважається
недостатнім внесення в пп. 133.4.6 ПКУ
норм, за якими без деталізації встановлено,
що до неприбуткових організацій, що
відповідають вимогам цього пункту і не є
платниками податку, зокрема, можуть бути
віднесені:
заклади вищої освіти всіх форм
власності, в установчих документах яких
визначений неприбутковий характер їхньої
діяльності та які відповідають вимогам,
встановленим абзацами другим-п’ятим (для
бюджетних установ – другим та п’ятим)
підпункту 133.4.1 цієї статті;
наукові установи всіх форм власності,
в установчих документах яких визначений
неприбутковий характер їхньої діяльності
та які відповідають вимогам, встановленим
абзацами другим-п’ятим (для бюджетних
установ – другим та п’ятим) підпункту
133.4.1 цієї статті.
Тобто вважається за необхідне
передбачити в Законі України «Про вищу
освіту» окремі чіткі критерії (умови), за
дотримання яких заклад вищої освіти має
право визначити в установчих документах
неприбутковий характер їхньої діяльності і
отримати статус неприбуткової організації.
Важливість
внесення
цього
уточнення обумовлена суттєвими ризиками
в оподаткуванні податком на прибуток.
Оскільки
якщо
при
перевірці
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інші юридичні особи,
діяльність
яких
відповідає
вимогам
цього пункту.

контролюючих органів буде встановлено,
що неприбутковий заклад вищої освіти не
відповідає
ознакам
неприбуткової
організації та ознаку про неприбутковість в
установчих документах було внесено
безпідставно, всі надходження такого
закладу будуть підлягати оподаткуванню
податком на прибуток, що призведе до
негативних наслідків.
Запропоновані зміни в пп. 133.4.2
ПКУ, згідно з якими: «Доходи (прибутки)
неприбуткової
організації
використовуються
виключно
для
фінансування видатків на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети
(цілей, завдань) та основного виду
діяльності, визначеного її установчими
документами» можуть призвести до
складнощів в їх практичному застосуванні.
У жодному нормативному акті не
визначено, які саме види діяльності
відносяться до основного виду діяльності
закладу вищої освіти. В ст. 26 Закону
України «Про вищу освіту» наведено лише
основні завдання закладу вищої освіти.
Зазвичай ці питання регулюються в
установчих документах закладу освіти, але
за відсутності прямих законодавчих норм
така неврегульованість може призвести до
виникнення проблем в оподаткуванні
неприбуткового закладу освіти. Якщо при
перевірці контролюючі органи дійдуть
висновку, що неприбутковий заклад вищої
освіти визначив основний вид діяльності

Не враховано
Можна було б погодитись.
Але пропонується деякі норми
продублювати для того, щоб
не було спроб з боку ДФС
дискутувати
з
приводу
неприбутковоті ЗВО.

Враховано
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некоректно і направив кошти не на такий
вид діяльності, то заклад вищої освіти
втратить ознаки неприбуткової організації,
а всі надходження такого закладу будуть
підлягати оподаткуванню податком на
прибуток, що призведе до негативних
наслідків.
З огляду на це, вважається за доцільне
не впроваджувати запропоновані зміни, які
сформулювані пп. 133.4.2 ПКУ. Слід також
врахувати, що діюча наразі норма пп.
133.4.2 ПКУ повністю регулює це питання.
Так, зокрема норми пп. 133.4.2 ПКУ
передбачають, що: «Доходи (прибутки)
неприбуткової
організації
використовуються
виключно
для
фінансування видатків на утримання такої
неприбуткової організації, реалізації мети
(цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених її установчими документами».
Адміністрація
національний

ДВНЗ

«Київський

економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи, кооперативні об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
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заклади вищої освіти усіх форм
власності та їх навчально-дослідні
господарства,
в
установчих
документах
яких
визначений
неприбутковий характер
їхньої
діяльності
та
які
відповідають
вимогам,
встановленим
абзацами
другим-п’ятим (для бюджетних установ
– другим та п’ятим) підпункту 133.4.1
цієї статті;
наукові установи всіх форм власності,
в
установчих
документах
яких
визначений неприбутковий характер
їхньої діяльності та які відповідають
вимогам,
встановленим
абзацами
другим-п’ятим (для бюджетних установ
– другим та п’ятим) підпункту 133.4.1
цієї статті;

інші юридичні особи, діяльність яких
відповідає вимогам цього пункту.
(Національний університет біоресурсів і
природокористування)
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140.5.
Фінансовий 140.5.
Фінансовий
Коригування
фінансового
Можна погодитись. Але
результат
податкового результат
податкового результату. Запропоновані зміни в пп. варто перестрахуватись.
(звітного)
періоду (звітного)
періоду 140.5.4 ПКУ не матимуть суттєвого впливу
збільшується:
збільшується:
на оподаткування, оскільки раніше
державні та бюджетні заклади освіти
…
…
підпадали під вказаній в цій нормі
140.5.4. на суму 30 140.5.4. на суму 30
виключення, які стосуються бюджетних
відсотків
вартості відсотків
вартості
установ. А запропоновані зміни корелюють
товарів, у тому числі товарів, у тому числі
з внесенням змін до ст. 27 Закону України
необоротних
активів, необоротних активів,
«Про вищу освіту» згідно з якими заклади
робіт та послуг (крім робіт та послуг (крім
вищої освіти можуть не бути бюджетними
операцій,
зазначених операцій, зазначених
установами та мати неприбутковий статус.
у пункті
140.2 та у пункті
Тобто ці установи, як і раніше, не будуть
підпункті 140.5.6 цього 140.2 та підпункті
підпадати під обмеження, встановлені в пп.
пункту, та операцій, 140.5.6 цього пункту, та
140.5.4 ПКУ.
визнаних
операцій,
визнаних
контрольованими
контрольованими
Так. Тому в перехідних
відповідно
до статті відповідно
до статті
положеннях
передбачено
39 цього
Кодексу), 39 цього
Кодексу),
Висновки щодо оподаткування поступовий перехід до нового
придбаних у:
придбаних у:
податком на прибуток: зміна статусу статусу
після
належної
державної або комунальної неприбуткової підготовки персоналу.
установи з бюджетної установи на
неприбуткових
неприбуткову організацію, яка не є
неприбуткових
організацій, внесених до
бюджетною організацією, призведе до
організацій, внесених до Реєстру неприбуткових
зміни системи бухгалтерського обліку. Так,
Реєстру неприбуткових установ та організацій на
бюджетні
заклади
вищої
освіти
установ та організацій на дату такого придбання,
застосовують
Національні
положення
дату такого придбання, крім випадків, коли сума
крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому
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вартості товарів, у тому числі
необоротних (стандарти) бухгалтерського обліку в
числі
необоротних активів, робіт та послуг, державному секторі.
активів, робіт та послуг, придбаних
у
таких
У той же час неприбуткові організації
придбаних
у
таких організацій,
сукупно ведуть
облік
за
Національними
організацій,
сукупно протягом
звітного положеннями
(стандартами)
протягом
звітного (податкового) року не бухгалтерського обліку, які суттєво
(податкового) року не перевищує 25 розмірів відрізняються від стандартів в державному
перевищує 25 розмірів мінімальної
заробітної секторі.
мінімальної
заробітної плати,
встановленої
При цьому при переході виникнуть
плати,
встановленої законом на 1 січня складнощі, які пов’язані з нормативною
законом на 1 січня звітного (податкового) неврегульованістю бухгалтерського обліку
звітного
(податкового) року,
крім неприбуткових організацій. Зокрема, наразі
року, та крім бюджетних неприбуткових
незрозуміло, в якому саме форматі повинні
установ і неприбуткової організацій,
які
є подавати фінансову звітність неприбуткові
організації,
яка
є закладами вищої освіти організації, оскільки Закон України «Про
об’єднанням страховиків, та
науковими бухгалтерський облік та фінансову звітність
якщо участь страховика у установами, та крім в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (надалі
такому
об’єднанні
є бюджетних установ і — Закон № 996) містить протиріччя з
умовою
проведення неприбуткової
нормами
Положення
(стандарту)
діяльності
такого організації,
яка
є бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт
страховика відповідно до об’єднанням страховиків, суб'єкта малого підприємництва" (надалі —
закону;
якщо участь страховика у П(С)БО 25), затвердженого наказом
такому об’єднанні є Міністерства
фінансів
України
від
умовою
проведення 25.02.2000 р. № 39. А саме норми П(С)БО 25
діяльності
такого не відкориговано під внесені в Закон № 996
страховика відповідно до зміни, які вступили в дію з 01.01.2018 р.
закону;
Тому вважається за необхідне ініціювання
внесення Міністерством фінансів України
нерезидентів (у тому
відповідних змін в П(С)БО щодо чіткого
числі пов’язаних осіб визначення складу фінансової звітності, яка
нерезидентів),
підлягає
поданню
неприбутковими
зареєстрованих
у нерезидентів (у тому організаціями та установами і зокрема
державах (на територіях), числі пов’язаних осіб - неприбутковими закладами вищої освіти.
включених до переліку нерезидентів),
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держав
(територій), зареєстрованих
у
До того ж наразі чітко не
затвердженого Кабінетом державах (на територіях), регламентовано
порядок
ведення
Міністрів
України зазначених у підпункті бухгалтерського обліку в неприбуткових
відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 організаціях, оскільки загальні норми
39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 діючих НП(С)БО для таких організацій не
пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
підходять (вони сформульовані для
цього Кодексу;
комерційних підприємств), а окремого
нерезидентів,
нормативного акту, який би враховував
організаційно-правова
специфіку бухгалтерського обліку таких
форма яких включена до
організацій немає.
переліку, затвердженого
На практиці особливості обліку в
Кабінетом
Міністрів
неприбуткових організаціях пояснюють поУкраїни
відповідно
різному незалежні спеціалісти, але такий
до підпункту
порядок не відповідає загальним правовим
"г" підпункту
39.2.1.1
нормам. А наразі бухгалтерський облік є
підпункту 39.2.1 пункту
основою для оподаткування податком на
39.2 статті 39 цього
прибуток
і
суттєво
впливає
на
Кодексу,
які
не
оподаткування. З огляду на це вважається за
сплачують податок на
необхідне затвердження Міністерством
прибуток (корпоративний Вимоги цього підпункту фінансів України методичних рекомендацій
податок), у тому числі не
застосовуються щодо особливостей бухгалтерського обліку
податок
з
доходів, платником
податку, в неприбуткових установах і, зокрема в
отриманих за межами якщо операція не є неприбуткових закладах вищої освіти.
держави реєстрації таких контрольованою та сума
нерезидентів, та/або не є таких
витрат
Адміністрація
ДВНЗ
«Київський
податковими
підтверджується
резидентами держави, в платником податку за національний
економічний університет імені Вадима
якій вони зареєстровані цінами, визначеними за
як юридичні особи.
принципом "витягнутої Гетьмана»
руки", відповідно до
Вимоги
цього процедури,
підпункту
не встановленої статтею 39
застосовуються
цього Кодексу, але без
платником податку, якщо подання звіту
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операція
не
є
контрольованою та сума
таких
витрат
підтверджується
…
платником податку за
цінами, визначеними за
принципом "витягнутої
руки"
відповідно
до
процедури,
встановленої статтею
39 цього Кодексу, але без
подання звіту.
…
Стаття 165. Доходи, які
не включаються до
розрахунку загального
місячного
(річного)
оподатковуваного
доходу
165.1. До загального
місячного
(річного)
оподатковуваного
доходу
платника
податку
не
включаються
такі
доходи:
…
165.1.10.
сума
грошового
або
майнового утримання
чи
забезпечення

Стаття 165. Доходи, які
не включаються до
розрахунку загального
місячного
(річного)
оподатковуваного
доходу
165.1. До загального
місячного
(річного)
оподатковуваного
доходу
платника
податку
не
включаються
такі
доходи:
…
165.1.10.
сума
грошового
або
майнового утримання
чи
забезпечення

Пп. 165.1.10. – норми щодо не
Це необхідно, тому що
оподаткування податком на доходи наукові
установи мають
фізичних осіб суми грошового або право надавати вищу освіту
майнового утримання чи забезпечення на 2-3 рівнях.
військовослужбовців строкової служби
прописано окремо для бюджетних установ,
вищих навчальних закладів та наукових
установ (загалом це не змінює існуючий
порядок оподаткування).
Пп. 165.1.21. – у складі установ, які
можуть
надавати
послуги
освіти,
підготовки чи перепідготовки кадрів
виокремлено
заклади
вищої
та
професійної
(професійно-технічної)
освіти, або наукові установи. При цьому
до оподатковуваного доходу платника
податку не буде відноситися сума, сплачена
за його освіту у науковій установі, якщо ця
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військовослужбовців
строкової служби (у
тому числі осіб, що
проходять
альтернативну службу),
передбачена законом,
яка
виплачується
з
бюджету
чи бюджетною
установою;

військовослужбовців
сума не перевищила трикратний розмір
строкової служби (у мінімальної заробітної плати, встановленої
тому числі осіб, що на 1 січня звітного року;
проходять
Пп. 165.1.23. – передбачено, що не
альтернативну службу), буде об’єктом оподаткування податком на
передбачена законом, доходи фізичних осіб вартість майна, а
яка
виплачується також сума грошової допомоги, що
з
бюджету, надаються
дітям-сиротам,
дітям,
бюджетною установою позбавленим батьківського піклування та
чи закладом вищої особам з їх числа (у тому числі випускникам
і
професійно-технічних
освіти або науковою вищих
…
установою,
які навчальних закладів, наукових установ).
відповідно до статті Раніше норма розповсюджувалася тільки на
133 цього Кодексу є випускників вищих навчальних закладів та
165.1.21.
сума, неприбутковими
професійно-технічних навчальних закладів.
сплачена
будь-якою установами;
Пп. 166.3.3. – пропонується включати
юридичною або фізичною …
до податкової знижки витрати на навчання
особою
на
користь
165.1.21.
сума, платника податку або членів сім’ї першого
вітчизняних вищих та сплачена
будь-якою ступеня споріднення, які сплачуються в
професійноюридичною
або тому числі науковим установам, а не
технічних навчальних
фізичною особою на тільки вищим навчальним закладам освіти
закладів за здобуття користь
вітчизняних та
професійно-технічним
навчальним
освіти, за підготовку чи закладів
вищої
та закладам.
перепідготовку платника професійної
податку, але не вище (професійно-технічної)
трикратного
розміру освіти, або наукових Можливо,
пропущено
слово
мінімальної
заробітної установ за здобуття “випускникам:
“у
тому
числі
плати,
встановленої освіти, за підготовку чи випускникам закладів вищої ...” ??
законом на 1 січня перепідготовку платника
звітного
(податкового) податку, але не вище
року за кожний повний трикратного
розміру
Адміністрація
ДВНЗ
«Київський
або неповний місяць мінімальної
заробітної національний
навчання, підготовки чи плати,
встановленої
законом на 1 січня
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перепідготовки
фізичної особи;

такої звітного (податкового)
економічний університет імені Вадима
року за кожний повний Гетьмана»
або неповний місяць
…
навчання, підготовки чи
165.1.23.
вартість перепідготовки
такої
майна, а також сума фізичної особи;
грошової допомоги, що …
надаються дітям-сиротам
чи дітям, позбавленим
батьківського піклування
165.1.23.
вартість
(у
тому
числі майна, а також сума
випускникам професійно- грошової допомоги, що
технічних
навчальних надаються
дітямзакладів
і сиротам,
дітям,
вищих навчальних
позбавленим
Не враховано
закладів
I-IV
рівнів батьківського піклування
Обмежувальна норма. Не
акредитації), у порядку і та особам з їх числа (у
матиме широкого застосування.
розмірах,
визначених тому числі закладів
Кабінетом
Міністрів вищої та професійної
України;
(професійно-технічної) 165.1.21. сума, сплачена будь-якою
…
освіти,
наукових юридичною або фізичною особою на
165.1.26. сума стипендії установ), у порядку і
користь вітчизняних закладів вищої та
(включаючи суму її розмірах, визначених
професійної
(професійно-технічної)
індексації, нараховану Кабінетом
Міністрів освіти, або наукових установ за здобуття
відповідно до закону), України;
освіти, за підготовку чи перепідготовку
яка
виплачується …
платника податку, але не вище
з бюджету
учню, 165.1.26. сума стипендії
п’ятикратного розміру мінімальної
студенту,
курсанту (включаючи суму її
заробітної плати, встановленої законом на
військових навчальних індексації, нараховану
1 січня звітного (податкового) року за
закладів, ординатору, відповідно до закону),
кожний повний або неповний місяць
аспіранту або ад'юнкту, яка
виплачується
навчання, підготовки чи перепідготовки
але не вище ніж сума, з бюджету
учням,
такої фізичної особи;
визначена в абзаці студентам, курсантам
(Національний університет біоресурсів і
першому підпункту
вищих невійськових природокористування)
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169.4.1пункту
169.4
статті
169
цього
Кодексу.
Сума
перевищення
за
її
наявності
підлягає
оподаткуванню під час
її
нарахування
(виплати) за ставкою,
визначеною пунктом
167.1 статті 167 цього
Кодексу;

або вищих військових
закладів
освіти,
клінічним
ординаторам,
аспірантам,
ад'юнктам, а також,
грошового
забезпечення
курсантів військових
навчальних закладів,
але не вище ніж сума,
визначена
в
абзаці
першому підпункту
169.4.1 пункту 169.4
статті
169
цього
Кодексу.
Сума
перевищення
за
її
наявності
підлягає
оподаткуванню під час
її нарахування (виплати)
за
ставкою,
визначеною пунктом
167.1 статті 167 цього
Кодексу;

166.3.3. суму коштів,
сплачених
платником
податку на користь
вітчизняних вищих та
професійнотехнічних навчальних
закладів для компенсації
вартості
здобуття
середньої професійної

166.3.3. суму коштів,
сплачених платником
податку на користь
вітчизняних закладів
вищої та професійної
(професійнотехнічної)
освіти,
наукових установ для
компенсації
вартості
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або вищої освіти такого
платника податку та/або
члена його сім’ї першого
ступеня споріднення;

169.2.3.
Податкова
соціальна пільга не
може бути застосована
до:
доходів
платника
податку, інших ніж
заробітна плата;
заробітної плати, яку
платник
податку
протягом
звітного
податкового
місяця
отримує одночасно з
доходами у вигляді
стипендії, грошового чи
майнового (речового)
забезпечення
учнів,
студентів, аспірантів,
ординаторів, ад'юнктів,
військовослужбовців,
що виплачуються з
бюджету;

здобуття професійної
(професійнотехнічної) або вищої
освіти такого платника
податку та/або члена
його сім’ї першого
ступеня споріднення;
169.2.3.
Податкова
соціальна пільга не може
бути застосована до:
доходів
платника
податку, інших ніж
заробітна плата;
заробітної
плати,
яку платник податку
протягом
звітного
податкового
місяця
отримує одночасно з
доходами у вигляді
стипендії, грошового
чи
майнового
(речового)
забезпечення
учнів,
студентів,
курсантів
вищих
невійськових
або вищих військових
закладів
освіти,
аспірантів, клінічних
ординаторів,
ад'юнктів,
військовослужбовців,
що виплачуються з
бюджету;
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Стаття 197. Операції,
звільнені
від
оподаткування
197.1. Звільняються
від
оподаткування
операції з:
…
197.1.2. постачання
послуг
із
здобуття
вищої,
середньої,
професійно-технічної та
дошкільної
освіти
навчальними
закладами, у тому числі
навчання аспірантів і
докторантів,
навчальними
закладами, що мають
ліцензію на постачання
таких послуг, а також
послуг з виховання та
навчання
дітей
у
будинках
культури,
дитячих
музичних,
художніх, спортивних
школах
і
клубах,
школах мистецтв та
послуг з проживання
учнів або студентів у
гуртожитках. До таких
послуг
належать
послуги з:
а)
виховання
та
навчання
дітей,
які

Стаття 197. Операції,
звільнені
від
оподаткування
197.1. Звільняються
від
оподаткування
операції з:
….
197.1.2. постачання
послуг з усіх видів
освітньої діяльності
закладами
освіти,
закладами культури
та
фізичними
особами - суб’єктами
підприємницької
діяльності
(якщо,
згідно із Законами
України, відповідна
освітня
діяльність
потребує
ліцензування, - за
наявності ліцензії);

Зміни до п. 197 Податкового кодексу
вимагають додаткового ліцензування
послуг, які надаються закладам освіти
згідно
з
постановою
Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010
року № 797 «Про затвердження
переліку платних послуг». Вказані
платні послуги надаються в межах
спеціалізації закладу освіти і , на наш
погляд, не потребують додаткового
ліцензування.
(Придніпровська державна академія
фізичної культури і спорту)

Необхідність ліцензування
визначається
законами
про освіту. Якщо певна
освітня
діяльність
не
потребує
ліцензування,
вказана
норма
надає
звільнення від ПДВ без
вимоги ліцензії.

197.1.2. постачання послуг з усіх
видів освітньої діяльності закладами
освіти, закладами культури та
фізичними особами - підприємцями
(якщо, згідно із Законами України,
відповідна
освітня
діяльність
потребує ліцензування, - за наявності
ліцензії);

Враховано.

___________________________
Термін Податкового кодексу
(Паращенко Людмила Іванівна, Голова
Агенції розвитку освітньої політики)
197.1.2
Операції, звільнені від
оподаткування Податкового кодексу
викласти
у
наступній
редакції:

Занадто
Створює
зловживань.

розширено.
ризики
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постачаються дитячими
музичними та художніми
школами,
школами
мистецтв,
будинками
культури
(гра
на
музичних інструментах,
хореографія,
образотворче мистецтво,
гуртки (факультативи)
іноземних
мов,
комп'ютерного
навчання);
б)
утримання,
виховання та навчання
дітей у дошкільних
навчальних закладах як
у
межах
обсягу,
установленого
навчальними планами і
програмами, так і понад
зазначений обсяг;
в) усіх видів освітньої
діяльності,
які
постачаються
загальноосвітніми
навчальними закладами
I-III ступенів;
г) усіх видів освітньої
діяльності,
які
постачаються
професійно-технічними
навчальними
закладами;

«постачання послуг з усіх видів
освітньої,
та
іншої
діяльності
спрямованої на створенняя умов
виконання
навчально-виховного
процесу закладами освіти і культури»
(Асоціація університетів України)

Звілняються ВСІ освітні
послуги. Інші - ризиковано.
Не погодиться МФУ.
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ґ) усіх видів освітньої
діяльності,
які
постачаються вищими
навчальними
закладами, у тому числі
для здобуття іншої
вищої
та
післядипломної освіти;
д) навчання слухачів
підготовчих відділень
вищих
навчальних
закладів;
е) повторного вивчення
відрахованими
студентами
(курсантами) окремих
дисциплін і курсів з
подальшим складенням
іспитів;
є) навчання аспірантів і
докторантів;
ж)
приймання
кандидатських іспитів;
з) надання наукових
консультацій для осіб,
які
підвищують
кваліфікацію
самостійно;
и)
довузівської
підготовки;
і) проведення лекцій з
питань науки і техніки,
культури та мистецтва,
фізичної культури і

197.1.21. постачання
послуг з проживання
учнів,
студентів,
курсантів
вищих
невійськових
та
вищих військових х
закладів освіти у
гуртожитках
закладів освіти;
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спорту, правових знань,
туризму і краєзнавства;
ї) надання консультацій
для учнів, вихованців,
студентів,
курсантів
понад
обсяги,
встановлені
навчальними планами і
програмами,
для
аспірантів, докторантів;
й) організації літніх
мовних курсів, шкіл,
семінарів; групових та
індивідуальних
занять
фізичною культурою та
спортом на стадіонах, у
спортивних
залах
і
плавальних басейнах, на
тенісних кортах для дітей,
учнів і студентів;
…

197.1.7.
послуг з:

постачання

197.1.7.
послуг з:

постачання 197.1.7. постачання послуг з:
а) утримання дітей у закладах
дошкільної освіти, школах-інтернатах;
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а) утримання дітей у
а) утримання дітей у
дошкільних навчально- закладах
дошкільної г) харчування дітей та працівників у
виховних
закладах, освіти,
школах- закладах
дошкільної,
загальної
школах-інтернатах;
інтернатах;
середньої та професійної (професійно- Враховано.
технічної) освіти та громадян у
г) харчування дітей у г) харчування дітей у закладах охорони здоров'я. Порядок
дошкільних,
закладах дошкільної, надання таких послуг затверджується
загальноосвітніх
та загальної середньої Кабінетом Міністрів України;
професійнота
професійної ___________________________
технічних навчальних
(професійнозакладах та громадян у технічної)
(Паращенко Людмила Іванівна, Голова
освіти
закладах
охорони та громадян
у Агенції розвитку освітньої політики)
здоров'я.
Порядок закладах
охорони
надання таких послуг здоров'я.
Порядок
затверджується
надання таких послуг
Кабінетом Міністрів затверджується
України;
Кабінетом Міністрів
України;
197.1.17.
197.1.17.
безоплатного
безоплатного
постачання
постачання
товарів/послуг
товарів/послуг
власного виробництва власного виробництва
підсобними
підсобними
господарствами
і господарствами
(у
лікувальнотому
числі,
виробничими
навчальними,
трудовими
навчальномайстернями (цехами, дослідними
дільницями) будинків- господарствами
інтернатів,
закладів
освіти
територіальних
аграрного профілю),
центрів соціального підсобними
і
обслуговування
лікувально-
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(надання соціальних
послуг),
центрів
реінтеграції
бездомних
осіб,
центрів
соціальної
адаптації
осіб,
звільнених з місць
позбавлення
волі,
спеціалізованих
лікарень, лікувальнопрофілактичних
закладів особливого
типу та диспансерів за
умови,
що
така
передача здійснюється
для
задоволення
власних
потреб
зазначених закладів;

197.1.22.
оплати
вартості
фундаментальних
досліджень, науководослідних
і
дослідницькоконструкторських

виробничими
трудовими
майстернями (цехами,
дільницями) будинківінтернатів,
територіальних
центрів соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг),
центрів
реінтеграції
бездомних
осіб,
центрів
соціальної
адаптації
осіб,
звільнених з місць
позбавлення
волі,
спеціалізованих
лікарень, лікувальнопрофілактичних
закладів особливого
типу та диспансерів за
умови,
що
така
передача
здійснюється
для
задоволення власних
потреб
зазначених
закладів;
197.1.22. постачання
послуг з проведення
фундаментальних
досліджень, науководослідних
і
дослідницькоконструкторських

ПРОПОЗИЦІЯ
Не враховано
В пп. 197.1.22 відповідно ВИЛУЧИТИ Виникають
слова
зловживань.
«і які включені до Реєстру наукових
установ, яким надається підтримка
держави»
та

ризики
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робіт особою, яка
безпосередньо
отримує такі кошти з
рахунка органу, що
здійснює казначейське
обслуговування
бюджетних коштів;

робіт
закладами
вищої
освіти
та
науковими
установами,
що
відповідно до статті
133 цього Кодексу є
неприбутковими
установами, і які
включені до Реєстру
наукових
установ,
яким
надається
підтримка держави, а
також,
оплата
вартості зазначеної
наукової діяльності
особою,
яка
безпосередньо
отримує такі кошти з
рахунка органу, що
здійснює
казначейське
обслуговування
бюджетних коштів;

«та які включені до Реєстру наукових
установ, яким надається підтримка
держави;»
ОБГРУНТУВАННЯ
Запровадження додаткових режимів
відбору наукових установ та ВЗО для
отримання податкових пільг містить
корупційні
ризики,
обмеження
конкурентності ринку наукових послуг.
Адміністрація
ДВНЗ
«Київський
національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

197.1.23. безкоштовної
передачі
приладів,
обладнання,
матеріалів,
крім
підакцизних,
науковим установам та
науковим
організаціям, вищим
навчальним закладам
III-IV
рівнів

197.1.23.
безкоштовної
передачі
приладів,
обладнання,
матеріалів,
крім
підакцизних,
закладам
вищої
освіти та науковим
установам,
що
відповідно до статті

ПРОПОЗИЦІЯ
Не враховано
В пп. 197.1.23 відповідно ВИЛУЧИТИ Виникають
слова
зловживань.
«і які включені до Реєстру наукових
установ, яким надається підтримка
держави»
та
«та які включені до Реєстру наукових
установ, яким надається підтримка
держави;»

ризики
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акредитації, внесеним
до
Державного
реєстру
наукових
організацій,
яким
надається підтримка
держави;

133 цього Кодексу є
неприбутковими, та ОБГРУНТУВАННЯ
які
включені
до Запровадження додаткових режимів
Реєстру
наукових відбору наукових установ та ВЗО для
установ,
яким отримання податкових пільг містить
надається підтримка корупційні
ризики,
обмеження
держави;
конкурентності ринку наукових послуг.

197.1.25. постачання
(передплати)
та
доставки періодичних
видань
друкованих
засобів
масової
інформації
(крім
видань
еротичного
характеру)
вітчизняного
виробництва,
підготовлення
(літературне, наукове і
технічне редагування,
коригування, дизайн
та
верстка),
виготовлення (друк на
папері чи запис на
електронному носієві),
розповсюдження
книжок, у тому числі
електронного
контенту (крім видань
еротичного характеру)
вітчизняного
виробництва,
учнівських зошитів,

197.1.25. постачання
(Адміністрація
ДВНЗ
«Київський
(передплати)
та національний
доставки періодичних
економічний університет імені Вадима
видань
друкованих
засобів
масової Гетьмана»)
інформації
(крім
видань
еротичного
характеру)
вітчизняного
виробництва,
підготовлення
(літературне, наукове і
технічне редагування,
коригування, дизайн
та
верстка),
виготовлення (друк на
папері чи запис на
електронному
носієві),
розповсюдження
книжок, у тому числі
електронного
контенту (крім видань
еротичного характеру)
вітчизняного
виробництва,
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підручників
та
навчальних
посібників, словників
українсько-іноземної
або
іноземноукраїнської
мови
вітчизняного
виробництва на митній
території України;

учнівських зошитів,
підручників
та
навчальних
посібників, словників
українсько-іноземної
або
іноземноукраїнської
мови
вітчизняного
виробництва
на
митній
території
України;
197.1.251.
підготовка
(літературне,
наукове і технічне
редагування,
коригування, дизайн
та
верстка),
виготовлення (друк
на папері чи запис на
електронному
носієві), видання та
реалізація
навчальної
літератури,
методичних,
науковометодичних,
наукових, науковотехнічних
видань,
друкованих засобів
масової інформації
(газети,
часописи,
альманахи тощо), що
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240.1.
Платниками
податку є суб'єкти
господарювання,
юридичні особи, що не
провадять
господарську
(підприємницьку)
діяльність, бюджетні
установи, громадські
та інші підприємства,
установи
та
організації, постійні
представництва
нерезидентів,
включаючи тих, які
виконують агентські
(представницькі)
функції
стосовно
таких нерезидентів або
їх засновників, під час
провадження
діяльності яких на
території України і в
межах
її
континентального
шельфу та виключної
(морської)
економічної
зони
здійснюються:

здійснюються
закладами освіти та
науковими
установами;
240.1.
Платниками
податку є суб'єкти
господарювання,
юридичні особи, що
не
провадять
господарську
(підприємницьку)
діяльність, бюджетні
установи, громадські
та інші підприємства,
установи
та
організації, постійні
представництва
нерезидентів,
включаючи тих, які
виконують агентські
(представницькі)
функції
стосовно
таких
нерезидентів
або їх засновників, під
час
провадження
діяльності яких на
території України і в
межах
її
континентального
шельфу та виключної
(морської)
економічної
зони
здійснюються:
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255.1.
Платниками
рентної
плати
за
спеціальне
використання води є
водокористувачі
суб’єкти
господарювання
незалежно від форми
власності: юридичні
особи,
їх
філії,
відділення,
представництва, інші
відокремлені
підрозділи
без
утворення юридичної
особи
(крім
бюджетних установ),
постійні
представництва
нерезидентів, а також
фізичні
особи
підприємці,
які
використовують воду,
отриману
шляхом
забору води з водних
об’єктів
(первинні
водокористувачі)
та/або від первинних
або
інших
водокористувачів
(вторинні
водокористувачі), та
використовують воду
для
потреб

255.1.
Платниками
рентної
плати
за
спеціальне
використання води є
водокористувачі
суб’єкти
господарювання
незалежно від форми
власності: юридичні
особи,
їх
філії,
відділення,
представництва, інші
відокремлені
підрозділи
без
утворення юридичної
особи
(крім
бюджетних установ, а
також,
закладів
вищої освіти
та
наукових
установ,
які відповідно до
статті 133 цього
Кодексу
є
неприбутковими),
постійні
представництва
нерезидентів, а також
фізичні
особи
підприємці,
які
використовують воду,
отриману
шляхом
забору води з водних
об’єктів
(первинні
водокористувачі)
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гідроенергетики,
водного транспорту і
рибництва.

та/або від первинних
або
інших
водокористувачів
(вторинні
водокористувачі), та
використовують воду
для
потреб
гідроенергетики,
водного транспорту і
рибництва.
Стаття 266. Податок Стаття 266. Податок на
на нерухоме майно, нерухоме
майно,
відмінне від земельної відмінне від земельної
ділянки
ділянки
266.2.
оподаткування

Об’єкт 266.2.
оподаткування

…

Об’єкт

…

266.2.2. Не є об’єктом 266.2.2. Не є об’єктом
оподаткування:
оподаткування:
а) об’єкти житлової та
нежитлової
нерухомості,
які
перебувають у власності
органів
державної
влади, органів місцевого
самоврядування, а також
організацій, створених
ними в установленому
порядку, що повністю
утримуються за рахунок
відповідного
державного бюджету чи

а) об’єкти житлової та
нежитлової
нерухомості,
які
перебувають у власності
органів
державної
влади, органів місцевого
самоврядування,
а
також
організацій,
створених
ними
в
установленому порядку,
що
повністю
утримуються за рахунок
відповідного

31

місцевого бюджету і є державного бюджету чи
неприбутковими
(їх місцевого бюджету і є
спільній власності);
неприбутковими
(їх
…
спільній власності);
в) будівлі дитячих …
будинків сімейного типу; в) будівлі дитячих
г) гуртожитки;
будинків
сімейного
…
типу;
ж) будівлі, споруди г) гуртожитки;
сільськогосподарських
…
товаровиробників,
ж) будівлі, споруди …
призначені
для сільськогосподарських
використання
товаровиробників,
безпосередньо
у призначені
для
сільськогосподарській
використання
діяльності;
безпосередньо
у
…
сільськогосподарській
і) будівлі дошкільних діяльності;
та
загальноосвітніх …
навчальних
закладів і) будівлі дошкільних та
незалежно від форми загальноосвітніх
власності та джерел навчальних
закладів
фінансування,
що незалежно від форми
використовуються для власності та джерел
надання освітніх послуг; фінансування,
що
…
використовуються для
ї) об’єкти нежитлової надання освітніх послуг;
нерухомості державних …
та комунальних дитячих ї) об’єкти нежитлової
санаторно-курортних
нерухомості державних
закладів та закладів та комунальних дитячих
оздоровлення
та санаторно-курортних
відпочинку дітей, а закладів та закладів
ї1) об’єкти нежитлової нерухомості
також
дитячих оздоровлення
та закладів вищої освіти, їх навчально-
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санаторно-курортних
закладів та закладів
оздоровлення
і
відпочинку дітей, які
знаходяться на балансі
підприємств, установ та
організацій,
які
є
неприбутковими
і
внесені контролюючим
органом до Реєстру
неприбуткових установ
та організацій. У разі
виключення з Реєстру
неприбуткових установ
та
організацій
декларація
подається
платником
податку
протягом
30
календарних днів з дня
виключення, а податок
сплачується починаючи
з місяця, наступного за
місяцем,
в
якому
відбулося виключення з
Реєстру неприбуткових
установ та організацій;
…

відпочинку дітей, а
також
дитячих
санаторно-курортних
закладів та закладів
оздоровлення
і
відпочинку дітей, які
знаходяться на балансі
підприємств, установ та
організацій,
які
є
неприбутковими
і
внесені контролюючим
органом до Реєстру
неприбуткових установ
та організацій. У разі
виключення з Реєстру
неприбуткових установ
та
організацій
декларація
подається
платником
податку
протягом
30
календарних днів з дня
виключення, а податок
сплачується починаючи
з місяця, наступного за
місяцем,
в
якому
відбулося виключення з
Реєстру неприбуткових
установ та організацій;
ї1)
об’єкти
нежитлової
нерухомості
вищої
освіти та наукових
установ,
які
є
відповідно до статті

дослідних господарств та наукових
установ, які є відповідно до статті 133
цього Кодексу є неприбутковими, у
разі,
якщо
такі
об’єкти
використовуються для освітньої і
наукової діяльності, визначеної їхніми
установчими документами;
(Національний університет біоресурсів і
природокористування)
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133 цього Кодексу є
неприбутковими,
у
разі,
якщо
такі
об’єкти
використовуються
для
освітньої
і
наукової діяльності,
визначеної
їхніми
установчими
документами;
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Стаття 282. Пільги Стаття
282. Пільги
щодо сплати податку для щодо сплати податку для
юридичних осіб
юридичних осіб
282.1. Від сплати 282.1. Від сплати
податку звільняються:
податку звільняються:
…
…
282.1.4. дошкільні та 282.1.4. дошкільні та
загальноосвітні
загальноосвітні
навчальні
заклади заклади
освіти
незалежно від форми незалежно від форми
власності
і
джерел власності і джерел
фінансування, заклади фінансування,
культури, науки (крім заклади
культури,
національних
та науки
(крім
державних
національних
та
дендрологічних парків), державних
освіти,
охорони дендрологічних
здоров’я,
соціального парків),
освіти,
захисту,
фізичної охорони
здоров’я,
культури та спорту, які соціального захисту,
повністю утримуються фізичної культури та
за
рахунок
коштів спорту, які повністю
державного
або утримуються
за
місцевих бюджетів.
рахунок
коштів
державного
або
місцевих бюджетів, а
також заклади вищої
освіти
та
наукові
установи,
які
відповідно до статті
133 цього Кодексу є
неприбутковими.

282.1.4. дошкільні та загальноосвітні Враховано
заклади освіти незалежно від форми
власності і джерел фінансування, заклади
культури, науки (крім національних та
державних
дендрологічних
парків),
освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту, фізичної культури та спорту, які
повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів, а
також заклади вищої освіти, їх
навчально-дослідні господарства та
наукові установи, які відповідно до
статті
133
цього
Кодексу
є
неприбутковими;
(Національний університет біоресурсів
та природокористування)
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Стаття 283. Земельні
ділянки,
які
не
підлягають
оподаткуванню
земельним податком
283.1.
Не
сплачується податок за:
…
283.1.3.
земельні
ділянки
державних
сортовипробувальних
станцій і сортодільниць,
які використовуються
для
випробування
сортів
сільськогосподарських
культур;

Стаття 283. Земельні
ділянки,
які
не
підлягають
оподаткуванню
земельним податком
283.1.
Не
сплачується податок за:
…
283.1.3.
земельні
ділянки
державних
сортовипробувальних
станцій
і
сортодільниць,
які
використовуються для
випробування
сортів
сільськогосподарських
культур;

(не було в версії В. В.)
284.3. Якщо платники
284.3. Якщо платники
податку,
які податку,
які
користуються пільгами з користуються пільгами з
цього податку, надають в цього податку, надають в
оренду земельні ділянки, оренду земельні ділянки,
окремі будівлі, споруди окремі будівлі, споруди
або їх частини, податок за або їх частини, податок за
такі земельні ділянки та такі земельні ділянки та
земельні ділянки під земельні ділянки під
такими будівлями (їх такими будівлями (їх
частинами) сплачується частинами) сплачується
на загальних підставах з на загальних підставах з
урахуванням
урахуванням
прибудинкової території. прибудинкової території.

Стаття 283. Земельні ділянки, які не
підлягають оподаткуванню земельним
податком
283.1. Не сплачується податок за:
283.1.3. земельні ділянки державних Враховано
сортовипробувальних
станцій
і
сортодільниць,
навчально-дослідних
господарств закладів вищої освіти, які
використовуються для випробування сортів
сільськогосподарських культур;
(Національний університет біоресурсів
та природокористування)
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Ця
норма
не
поширюється
на
бюджетні установи у разі
надання ними будівель,
споруд (їх частин) в
тимчасове користування
(оренду)
іншим
бюджетним установам,
дошкільним,
загальноосвітнім
навчальним
закладам
незалежно
від
форм
власності
і
джерел
фінансування.

Ця
норма
не
поширюється
на
бюджетні установи у
разі надання ними
будівель, споруд (їх
частин) в тимчасове
користування (оренду)
іншим
бюджетним
установам, закладам
дошкільної
та
загальної середньої
освіти незалежно від
форм
власності
і
джерел фінансування,
а також у разі
надання закладами
вищої
освіти
та
науковим
установами,
які
відповідно до статті
133 цього Кодексу є
неприбутковими,
будівель, споруд (їх
частин) в тимчасове
користування
(оренду)
іншим
бюджетним
установам, закладам
дошкільної
та
загальної середньої
освіти незалежно від
форм власності і
джерел фінансування
або іншим закладам

284.4. Якщо платники податку, які не
користуються пільгами з цього податку,
надають в оренду земельні ділянки,
окремі будівлі, споруди або їх частини
бюджетним
установам,
закладам
дошкільної, загальної середньої освіти
незалежно від форм власності і джерел
фінансування,
а
також
вищим
навчальним закладам та науковим
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вищої
освіти
та
науковим
установами,
які
відповідно до статті
133 цього Кодексу є
неприбутковими.

установам, які відповідно до статті 133
цього Кодексу є неприбутковими,
податок за такі земельні ділянки та
земельні ділянки під такими будівлями,
спорудами
(їх
частинами)
не
нараховується і не сплачується.
(Паращенко Людмила Іванівна, Голова
Агенції розвитку освітньої політики)

288.5. Розмір орендної плати
встановлюється у договорі
оренди, але річна сума платежу:
288.5.1. не може бути меншою за
розмір земельного податку:
для земельних ділянок,
нормативну грошову оцінку яких
проведено, - у розмірі не більше
3 відсотків їх нормативної
грошової оцінки, для земель
загального користування - не
більше 1 відсотка їх
нормативної грошової оцінки,
для сільськогосподарських угідь
- не менше 0,3 відсотка та не
більше 1 відсотка їх нормативної
грошової оцінки;
для земельних ділянок,
нормативну грошову оцінку яких
не проведено, - у розмірі не

Стаття 288. Орендна плата
288.5. Розмір орендної плати встановлюється у
договорі оренди, але річна сума платежу:
Норма відсутня
288.5.1. не може бути меншою за розмір земельного
податку:
для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку
яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх
нормативної грошової оцінки, для земель
загального користування - не більше 1 відсотка їх
нормативної грошової оцінки, для
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка
та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової
оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку
яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків
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більше 5 відсотків нормативної
грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці
Крим або по області, для
сільськогосподарських угідь - не
менше 0,3 відсотка та не більше
5 відсотків нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або
по області;

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі
по Автономній Республіці Крим або по області, для
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка
та не більше 5 відсотків нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області;

288.5.2. не може перевищувати
12 відсотків нормативної
грошової оцінки.
288.5.3. може перевищувати
граничний розмір орендної
плати, встановлений у підпункті
288.5.2, у разі визначення
орендаря на конкурентних
засадах.

288.5.2. не може перевищувати 12 відсотків
нормативної грошової оцінки.

288.5.4. для пасовищ у населених
пунктах, яким надано статус
гірських, не може перевищувати
розміру земельного податку.

288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким
надано статус гірських, не може перевищувати
розміру земельного податку.

288.5.5. для баз олімпійської,
паралімпійської та
дефлімпійської підготовки,
перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України, не
може перевищувати 0,1 відсотка
нормативної грошової оцінки.

288.5.3. може перевищувати граничний розмір
орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у
разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

288.5.5. для баз олімпійської, паралімпійської та
дефлімпійської підготовки, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України, не
може перевищувати 0,1 відсотка нормативної
грошової оцінки.

39

288.5.6. може бути меншою 1 відсотка
нормативної грошової оцінки для земельних
ділянок, які передані для розміщення,
будівництва, обслуговування та експлуатації
об’єктів закладів освіти незалежно від форм
власності та джерел фінансування.

(Паращенко Людмила Іванівна, Голова Агенції
розвитку освітньої політики)

