
Це вже не таємниця, що в Україні 
катастрофічно не вистачає гро-
шей у держбюджеті. Тому Арсеній 
Яценюк у цілому підтримав ідею 
Ігоря Білоуса з 1 січня 2015 року 
впровадити новий метод утриман-
ня податків із фізосіб. Це європей-
ський досвід обкладення зборами, 
і впровадження цього методу по-
вністю відповідає вимогам Євросо-
юзу та міститься в додатку до Угоди 
про асоціацію з ЄС, пише у своєму 
блозі на «Обозревателе» президент 
Українського аналітичного центру 
Олександр Охріменко. 

Суть цього методу досить про-
ста: тепер українці платитимуть 30% 
від суми купівлі дорогих товарів, 
якщо не зможуть довести легітим-
ність походження доходу. На прак-
тиці це виглядатиме таким чином. 
Наприклад, громадянин придбав 
автомобіль вартістю 150 тис. грн. 
Згідно з новим законом, будь-які ку-
півлі товарів на суму понад 10 міні-
мальних заробітних плат, а це близь-
ко 12 810 грн, можна буде зробити 
тільки за безготівкою, маючи при 
собі паспорт і код. Торговим орга-
нізаціям потрібно буде передавати 
інформацію про покупки понад цю 
суму стосовно кожного покупця в 
фіскальні органи. 

На підставі цих відомостей Дер-
жавна фіскальна служба матиме 
можливість розрахувати суму по-
датку. Якщо, наприклад, заробітна 
плата покупця автомобіля близько 
3,5 тис. грн, то його річний легаль-
ний дохід становив 35,7 тис. грн. 
Віднімаємо від 150 тис. грн суму ле-
гального доходу й у результаті цієї 
нехитрої математичної дії отримує-
мо 114,3 тис. грн, із яких доведеться 
доплатити ще 34,29 тис. грн. 

При цьому фіскальна служба 
одержить право самостійно нарахо-
вувати суму податку, якщо навіть фі-
зособа не подала декларацію. І, най-

головніше, що тепер ДФСУ матиме 
право накладати арешт на майно 
фізособи та залучати податкову мі-
ліцію для документарної перевірки 
доходів і витрат українців. Раніше 
такого не було. Податкова міліція 
могла перевіряти тільки юросіб, а 
тепер і фізосіб. Це ще більше розши-
рить можливості фіскальної служби 
з правильного та своєчасного утри-
мання податків в Україні. 

Розробники цього методу опо-
даткування очікують, що це стиму-
люватиме наших співвітчизників 
отримувати тільки «білу» зарплат-
ню. І тим самим українці будуть сти-
мулювати роботодавців платити за-
робітну плату «по-білому». 

Крім того, завдяки цьому по-
датку можна буде обкласти зборами 
всі неофіційні доходи українців, що, 
згідно з даними фіскальних органів, 
становить близько 300–400 млрд грн 
у рік. Це в свою чергу дозволить до-
датково зібрати до державної казни 
90–120 млрд грн, за рахунок чого 
можна буде покрити дефіцит держ-
бюджету без підвищення податку на 
прибуток або рентних платежів для 
великого бізнесу. 

Крім того, за словами самого 
Яценюка, цей податок дозволить 
відновити соціальну справедливість 
і оподаткувати доходи тих осіб, які 
отримують гроші за кордоном і за-
раз не платять податки в Україні. 
Бо тепер українські гастарбайтери, 
купуючи авто, а надто нерухомість, 
сплачуватимуть як мінімум 30% від 
суми покупки цих активів, так як у 
них немає легальних джерел дохо-
ду в Україні, а відповідно, вони не 
зможуть довести легальність своїх 
доходів. 

У ЄС уже давно існує ця прак-
тика, коли за підсумками року ко-
жен громадянин Євросоюзу подає 
декларацію, де вказує свої доходи і 
витрати. Після перевірки та порів-
няння документів податкова може 

донарахувати податки чи виплати-
ти різницю, якщо були переплачені 
збори. Тепер цей метод впровадять 
і в Україні, що дозволить наблизити 
нашу податкову систему до тієї, що 
діє в ЄС. 

Тож тепер українці будуть зму-
шені більше користуватися пла-
тіжними картками для купівлі 
побутової техніки, автомобілів, не-
рухомості. Повністю будуть ліквідо-
вані розрахунки у валюті. Позаяк за 
допомогою платіжних карток можна 
буде здійснювати тільки безготівко-
ві платежі в гривні, це зменшить до-

ларизацію економіки та з часом при-
зведе до того, що готівкова валюта 
просто піде з території України, а всі 
українці розраховуватимуться тіль-
ки гривнею й сплачуватимуть подат-
ки, у разі якщо їхні витрати будуть 
значно вищими, ніж доходи. 

У пропонованому законі перед-
бачена невелика пільга. Не треба 
буде подавати декларацію або пла-
тити податок, якщо сума переви-
щення витрат над доходами не біль-
ша від 40 мінімальних заробітних 
плат, або 48,72 тис. грн. Крім того, 
пропонується подати так звану «ну-

льову» декларацію фізичної особи. 
У неї можна буде включити всі свої 
активи та раніше задекларовані до-
ходи. У майбутньому, якщо фізосо-
ба продаватиме свої активи, то сума 
отриманого доходу теж вважати-
меться легальним доходом, після 
того як вона сплатить усі податки 
при продажу, наприклад, своєї квар-
тири чи машини. Планується також 
надати фізичним особам пільгу в 
200 тис. грн суми доходу, з якої мож-
на не платити податки й яку згодом 
можна врахувати при розрахунку 
суми витрат фізособи в майбутні 
роки. 

Незрозумілим залишається 
питання, чи можна буде в цю «ну-
льову» декларацію включити суму 
чинного депозиту або грошей, які 
зберігаються вдома в тумбочці. Не-
має ясності, як згодом фіскальна 
служба рахуватиме суми купівлі 
та продажу активу й що при цьому 
вважатиметься різницею. Бо та ж 
нерухомість наразі має різну ціну 
за різних систем оцінки: оцінка БТІ, 
ціна продажу, оцінка незалежного 
експерта. Так що питань зостається 
багато, як і простору для роботи і 
трактування сум податку працівни-
ками фіскальної служби. 

Мабуть, уведення нового подат-
ку від уряду Арсенія Яценюка і буде 
тією довгоочікуваною податковою 
реформою, про яку говорять ще з 
часів Майдану. Влада дуже споді-
вається на розуміння громадян і 
сприяння при сплаті нового подат-
ку. Оскільки це дозволить оподатку-
вати якраз багатих і заможних укра-
їнців, які можуть собі дозволити 
купувати автівки та дорогі речі. Що 
стосується тих, хто живе від зарпла-
ти і до зарплати, — їм переживати 
не доводиться. Їм навряд чи випаде 
купувати нерухомість, авто чи до-
рогі речі, а отже, не потрібно буде й 
подавати декларацію в податкову і 
платити додатковий податок. 
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Працівники ПАТ «Електротермометрія» просять врятувати 
підприємство від знищення 

Луцька ОДПІ передала 
до бюджету понад мільярд 
гривень 
Протягом січня–листопада цього року Луцька ОДПІ 
забезпечила до Зведеного бюджету України майже 
1,1 млрд грн надходжень. При цьому до держбюджету 
за згаданий період часу спрямовано 533,4 млн грн, 
додатково надійшло 2,8 мільйона. Місцеві бюджети 
отримали 541,9 млн грн, додатково за 11 місяців цього 
року надійшло ще 60 мільйонів. 

Проти України на Сході воюють 
французи, італійці, бразильці 
й інші 
Добровольці з Франції, Італії, Іспанії, Ізраїлю, Бразилії 
та інших країн воюють проти українських військових 
на Сході. Про це на брифінгу повідомив представник 
Генерального штабу Збройних сил Олександр Роз-
мазнін. За його словами, іноземці воюють за гроші. Він 
додав, що це реальні громадяни іноземних держав. На 
доказ цього Розмазнін продемонстрував фотографії з 
деякими іноземними добровольцями. 

30%
такий розмір податку можуть 
платити українці, якщо сума ви-
трат фізичних осіб буде переви-
щувати їхні доходи. Відповідний 
проект податкової реформи 
готують Мінфін спільно з Дер-
жавною фіскальною службою. 
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На часі

Працівники високотехно-
логічного підприємства 

ПАТ «Електротермометрія» у 
Луцьку просять втрутитись у 
конфліктну ситуацію, яка вини-
кла на підприємстві, та врятува-
ти його від знищення. 

Працівники ПАТ 2 грудня 
2014 року на зборах трудового 
колективу висловили свої пре-
тензії директору та власнику 
підприємства Юрію Малихі-
ну, але розуміння проблем не 
знайшли. У зв’язку з цим вони 
звернулися до першого заступ-
ника голови Волинської облра-
ди свободівця Олександра Пи-
рожика з проханням вплинути 
на ситуацію. 

Крім того, 3 грудня пред-
ставники «Електротермометрії» 
зустрілися з першим заступ-
ником голови Волинської ОДА 
свободівцем Сергієм Кудряв-
цевим і першим заступником 
голови Волинської облради сво-
бодівцем Олександром Пиро-
жиком і повідомили про реаль-
ний стан справ на підприємстві. 

Працівники стверджують, 
що на заводі існує значна забор-
гованість із заробітної плати, їм 
не виплачують зарплатні, вона 
виплачена лише за вересень по-
точного року. Крім того, зі слів 
робітників, істотно порушують-

ся умови праці на підприємстві, 
належних умов праці не створе-
но, приміщення, де трудяться 
люди, не опалюються. 

На думку представників 
трудового колективу, замовлен-
ня на виробництво приладів 
свідомо призупинене, більше 
того — відбувається невиправ-
даний продаж обладнання заво-
ду. Заявники вважають, що всі 
вищевказані проблеми виникли 
через дії (бездіяльність) керів-
ництва підприємства, зокрема 
його директора і власника Юрія 
Малихіна, що свідомо доводять 
завод до банкрутства. 

Хоча, як стверджують за-
явники, ПАТ «Електротермо-
метрія» спроможне працювати, 
зокрема випускати прилади 
військового призначення, які 
потрібні для ефективного про-
ведення антитерористичної 
операції на сході України, а 
отже, воно може мати замовлен-
ня й, відповідно, виплачувати 
зарплатню працівникам. 

Перший заступник голови 
облради Олександр Пирожик 
3 грудня поінформував пред-
ставників трудового колективу 
про те, що він скерував звер-
нення до прокурора області 
Вадима Максимова та началь-
ника управління УМВС у Во-

линській області Петра Шпиги, 
в якому просить здійснити пе-
ревірку фактів, викладених у 
колективному зверненні пред-
ставників трудового колективу 
ПАТ «Електротермометрія», а в 
разі виявлення порушень тру-
дового законодавства, інших 
законів України, нормативно-
правових чи підзаконних актів 
— вжити заходів щодо їх не-
гайного усунення, недопущення 
в подальшому та притягнення 
винних до відповідальності, пе-
редбаченої законом.

З січня доходи та витрати українців 
контролюватиме податкова 
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Якщо громадяни не зможуть довести легітимність своїх доходів, платитимуть 30% податку від суми покупки товарів 


