
91

—‚≥ÚÎ‡Ì‡ —‡‚˜ÂÌÍÓ,
‡ÒÔ≥‡ÌÚ Í‡ÙÂ‰Ë Ù≥Ì‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ô‡‚‡ 

Õ‡ˆ≥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÌ≥‚ÂÒËÚÂÚÛ

‰ÂÊ‡‚ÌÓø ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚Óø ÒÎÛÊ·Ë ”Í‡øÌË

УДК 347.675.8

Шляхи вдосконалення ставок податку 
на доходи, отримані в результаті

прийняття у спадщину чи дарунок коштів,
майна, майнових чи немайнових прав

Прийняття нового Податкового
кодексу України (надалі – ПКУ),
норми якого (услід за Законом Украї-
ни «Про податок з доходів фізичних
осіб» № 889-IV від 22 травня 2003 р.)
закріплюють порядок оподаткування
доходів, отриманих у результаті при-
йняття у спадщину чи дарунок коштів,
майна, майнових чи немайнових прав,
свідчить про остаточне відродження
оподаткування спадщини та дарунків
в Україні. Саме тому виникає нагальна
потреба в дослідженні цього інституту
фінансового права та окремих елемен-
тів його правового механізму. Розгля-
ду оподаткування спадщини та да-
рунків присвячували свої роботи кла-
сики фінансового права – І. І. Янжул,
Д. М. Львов, П. П. Гензель, І. Х. Озеров,
В. А. Лебедєв, С. Ю. Вітте, А. В. Тол-
кушкін, Н. Растеряєв, С. І. Іловайський,
І. Т. Тарасов, В. О. Ключевський,
Л. Саммерс, М. Вест, С. Вестон, Дж. Мілл
та інші, проте на сучасному етапі дослі-

дження у цій сфері майже відсутні.
Своєю чергою,введення нового інститу-
ту законодавцем обов’язково потребує
наукового дослідження з боку право-
знавців.

Особливу увагу привертають до
себе ставки податку на доходи, отри-
мані в результаті прийняття у спадщи-
ну чи дарунок коштів, майна, майно-
вих чи немайнових прав, оскільки, як
свідчить історичний досвід, податок
на спадщину та дарунки сплачується
населенням лише у тому випадку,
якщо ставки його невеликі та обґрун-
товані. В іншому випадку фізичні осо-
би вдаються до різноманітних хитру-
вань та утаювань для ухилення від
сплати такого податку [1]. Саме тому
чітка визначеність норм, що встанов-
люють ставки податку на доходи, отри-
мані в результаті прийняття у спад-
щину чи дарунок коштів, майна, май-
нових чи немайнових прав, набуває
особливої актуальності. Метою цієї



статті є аналіз правового регулюван-
ня ставок вищевказаного платежу 
та визначення шляхів для його удо-
сконалення.

Згідно зі ст. 25.1 Податкового кодек-
су України (надалі – ПКУ) ставкою
податку визнається розмір податко-
вих нарахувань на (від) одиницю (оди-
ниці) виміру бази оподаткування, а 
ст. 26.1 – базовою (основною) ставкою
податку вважається ставка, що визна-
чена такою для окремого податку від-
повідним розділом ПКУ [2].

Ставки податку на доходи, отрима-
ного фізичною особою в результаті
прийняття ним у спадщину чи дарунок
коштів, майна, майнових чи немайно-
вих прав визначаються у ст. 174.2 ПКУ,
де закріплюється, що об’єкти спадщи-
ни оподатковуються: за нульовою
ставкою (ст. 174.2.1 ПКУ), за ставкою,
визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5%)
та за ставками, визначеними в п. 167.1
ст. 167 ПКУ (15% та 17%) [2]. Отже,
при оподаткуванні спадщини (дарун-
ків) застосовуються відносні (адва-
лорні) ставки, згідно з якими розмір
податкових нарахувань встановлює-
ться у відсотковому відношенні до оди-
ниці вартісного виміру бази оподатку-
вання. Нульова ставка податку на дохо-
ди, отримані фізичною особою в
результаті прийняття нею у спадщину
чи дарунок коштів, майна, майнових
чи немайнових прав установлюється:
1) залежно від виду майна, що успад-
ковується чи дарується (грошові за-
ощадження, поміщені до 2 січня 1992 р.
до Ощадного банку СРСР та держав-
ного страхування СРСР, що діяли на
території України, облігації Держав-
ної цільової безпроцентної позики
1990 р., облігації Державної внутріш-
ньої виграшної позики 1982 р., дер-
жавні казначейські зобов’язання СРСР,
сертифікати Ощадного банку СРСР,
грошові заощадження громадян Украї-
ни, поміщені в установи Ощадного бан-
ку України та колишнього Укрдерж-
страху протягом 1992–1994 років, пога-
шення яких не відбулося); 2) залежно

від особи, що приймає спадок чи дару-
нок (члени сім’ї спадкодавця першого
ступеня споріднення); 3) залежно як
від особи, що отримує спадок або да-
рунок, так і від об’єкта, який вона
отримує (особи, які є інвалідами І гру-
пи, мають статус дитини-сироти, або
дитини, позбавленої батьківського
піклування, якщо вони отримують у
спадщину (дарунок) об’єкти нерухо-
мого майна, визначені об’єкти рухо-
мого майна та готівку або кошти, що
зберігаються на рахунках спадкодав-
ця, відкритих у банківських і небанків-
ських фінансових установах, особи, які
мають статус дитини-інваліда, якщо
вони отримують у спадщину (дару-
нок) об’єкти нерухомого та визначені
об’єкти рухомого майна) (пункти «а»,
«б», «в» ст. 174.2.1 ПКУ). Ставка у 5%
встановлюється залежно від ступе-
ня споріднення – її сплачують спад-
коємці (обдаровані), які не є членами
сім’ї спадкодавця першого ступеня
споріднення при успадкуванні (отри-
манні в дарунок) будь-якого об’єкта
(статті 174.2.2, 167.2 ПКУ). Ставка в 15%
встановлюється для будь-якого об’єк-
та спадщини (дарування), що успад-
ковується (отримується) спадкоємцем
(обдарованим) від спадкодавця-нере-
зидента (дарувальника-нерезидента)
та для будь-якого об’єкта спадщини
(дарування), що успадковується (отри-
мується) спадкоємцем-нерезидентом
(обдарованим-нерезидентом) від спад-
кодавця-резидента (дарувальника-
резидента) (статті 174.2.3, 167.2 ПКУ).
Якщо загальна сума отриманих плат-
ником податку в результаті прийнят-
тя спадщини або дарунка доходів пере-
вищує десятикратний розмір мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового року,
ставка становить 17% суми перевищен-
ня з урахуванням податку, сплачено-
го за ставкою у 15% (статті 174.2.3,
167.1 ПКУ).

Встановлення нульової ставки щодо
оподаткування отримання у спадщину
чи дарунок грошових заощаджень,
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поміщених до 2 січня 1992 р. до Ощад-
ного банку СРСР та державного
страхування СРСР, що діяли на тери-
торії України, облігацій Державної
цільової безпроцентної позики 1990 р.,
облігацій Державної внутрішньої ви-
грашної позики 1982 р., державні каз-
начейські зобов’язання СРСР, серти-
фікатів Ощадного банку СРСР, гро-
шових заощаджень громадян України,
поміщених в установи Ощадного бан-
ку України та колишнього Укрдерж-
страху протягом 1992–1994 років, по-
гашення яких не відбулося, має, на
нашу думку, декларативний характер
та лише ускладнює нарахування по-
датку для спадкоємців (обдарованих),
які, відповідно до ст. 174.3 ПКУ, є осо-
бами, відповідальними за сплату (пере-
рахування) податку до бюджету.

Характерною особливістю оподат-
кування спадщини і дарунків є те, що
ставка податку на отримані таким
чином доходи залежить від ступеня
споріднення спадкоємця (обдаровано-
го), де поділ платників здійснюється
за двома класами – члени сім’ї спадко-
давця першого ступеня споріднення
та інші особи. На нашу думку, такий
розподіл є пережитком минулого, да-
ниною історичної традиції, яка постій-
но піддається критиці науковцями –
ще П. П. Гензель [3, с. 6] писав, що
варіація ставок податку зі спадщини
залежно від ступеня споріднення не-
ефективна «… племінник селянина, що
залишив у спадок 520 рублів, сплатить
4% спадку, а син капіталіста, що спад-
кує після батька 10 000 рублів, спла-
тить лише 2% спадкових платежів».
На його думку, варіювання ставок
визначеного податку, залежно від сту-
пеня споріднення, було поступкою
впливовим багатим класам і, частко-
во, побоюваннями з боку законодав-
ця, що введення високих ставок при-
зведе до приховування всієї суми спад-
ку. Він пропонував застосовувати до-
свід Англії, де критерієм оподатку-
вання спадщини і дарунків була лише
сума спадщини, а не ступінь спорід-

нення [4, с. 123]. Заперечують проти
зазначеного розподілу платників і
сучасні вчені [5; 6; 7].

Аналіз історичного досвіду свід-
чить, що градація платників податку
на спадщину залежно від ступеня 
споріднення з’явилася у Середньовіч-
чі, коли соціально-побутові фактори
обумовлювали проживання однією
сім’єю та ведення спільного господар-
ства, внаслідок чого майбутні спадко-
ємці ще за життя спадкодавця суттєво
поліпшували його майно [8, с. 211].
До того ж, на дореволюційному етапі
існував зовсім інший механізм отри-
мання спадщини, який потребував
додаткових витрат на пошук віддале-
них родичів, що відтягувало строк
отримання ними права власності на
спадок (строк «лежачого спадку» не
обмежувався), а це, своєю чергою, при-
зводило до необхідності охорони
спадкового майна з боку держави. Всі
вищезазначені фактори обумовлюва-
ли розподіл платників податків при
спадкуванні за ступенем споріднення.
На сучасному етапі механізм отри-
мання спадщини та дарунків суттєво
змінився: строк вступу у спадщину
обмежено 6 місяцями, охорона спад-
кового майна покладається на відпо-
відальних осіб (нотаріусів, представ-
ників селищних, міських Рад), додат-
кових витрат при отриманні особами
спадщини (дарунка) держава не несе,
а отже, застосування для визначення
ставок оподаткування отримання спад-
щини та дарунків ступеня споріднення
є безпідставним.

Деякі сучасні правознавці пропо-
нують свій погляд на обґрунтування
доцільності такого розподілу платни-
ків, сутність якого полягає в тому, що
близькі родичі здійснюють значні гро-
шові вкладення в майно потенціаль-
ного спадкодавця (здійснюють ремонт
квартири чи транспортного засобу то-
що) [9, с. 139].Ми не можемо погодитися
з цим аргументом, бо нове цивільне
законодавство (ст. 332 Цивільного
кодексу України (надалі – ЦКУ) [10])
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передбачає порядок врегулювання
визначення права власності на пере-
роблену річ, а отже, у випадках, коли
близькі родичі вкладуть значні кошти
у майно потенціального спадкодавця,
вони мають право вимагати встанов-
лення права власності на це майно і не
очікуючи смерті власника. Крім того,
згідно зі ст.1235 ЦКУ [10] заповідач може
призначити своїми спадкоємцями одну
або кілька фізичних осіб, незалежно
від наявності у нього з цими особами
сімейних, родинних відносин, а також
інших учасників цивільних відносин.
Є. О. Харитонов [11, с. 1154] підкрес-
лює, що спадкування за законом від-
бувається тоді, коли не існує заповіту.
Отже, норми цивільного права нада-
ють пріоритет волі спадкодавця, який
може призначити своїм спадкоємцем
будь-яку особу, проте вона повинна буде
сплатити податок на доходи, отримані
від спадкування, якщо не відносити-
меться до членів сім’ї спадкодавця
першого ступеня спорідненості.

Ця ж проблема турбувала росій-
ського законодавця в період, коли 
на території Російської Федерації стя-
гувався податок на спадщину та да-
рування, проте підхід до її вирішен-
ня виявився несподіваним: згідно з ли-
стом Міністерства податкової служби
Російської Федерації від 20 січня 2003 р.
№ 04-4-09/1267 Б901 [12] громадяни,
які отримували спадщину за запові-
том, податок з майна, що переходить
у порядку спадкування, повинні були
сплачувати за ставками, що передба-
чалися для інших спадкоємців без
урахування родинних відносин. Тобто,
якщо навіть член сім’ї першого ступе-
ня спорідненості спадкодавця був за-
значений у заповіті як спадкоємець, він
повинен був сплачувати податок на
спадкування та дарування. Такий під-
хід законодавця піддавався критиці з
боку науковців. Так, М. О. Провален-
ко вказувала [13, с. 22], що зазначення
в заповіті певного родича як спадкоєм-
ця не тягне зміни родинних зв’язків, і,
відповідно, статусу цього родича як

спадкоємця за законом. Згодом вказа-
ний лист було відізвано. Отже, подіб-
ний шлях є хибним.

Яким же чином вирішити питання
щодо оподаткування спадкоємця за
заповітом? Всі аргументи, які наво-
дяться стосовно доцільності оподат-
кування спадкоємця залежно від сту-
пеня споріднення (догляд за спадкодав-
цем, суттєве покращення майна, яке
спадкоємець очікує у спадок, ще за
життя власника тощо) можна засто-
совувати і при спадкуванні за запові-
том особою, яка взагалі може не бути
родичем спадкодавця. На наш погляд,
прийшов час відійти від урахування
родинних зв’язків при оподаткуванні
спадщини.

При даруванні ситуація загострю-
ється ще більше, оскільки якщо спад-
кодавцем може бути лише фізична
особа,то дарувальником,згідно зі ст.720
ЦКУ [98], і юридичні особи, і держава
Україна, і Автономна Республіка Крим,
і територіальна громада, а отже, ро-
динні зв’язки у цьому випадку взагалі
втрачають своє значення.Таким чином,
розподіл ставок оподаткування отри-
мання спадщини та дарунків залежно
від ступеня споріднення є застарілим і
вимагає скасування.

У більшості країн світу ставки
податку на спадщину та дарунки зале-
жать або від вартості спадщини (да-
рунка) з вирахуванням майнових зобо-
в’язань, що покладаються на спадко-
ємця (обдарованого) у зв’язку з при-
йняттям спадщини (дарунка), тобто від
вартості оподатковуваної бази, або
встановлюється неоподатковуваний
мінімум – податок нараховується на
суму спадщини чи дарунка, що пере-
вищує визначений мінімум, а якщо
вартість оподатковуваної бази при
спадкуванні чи даруванні менше вста-
новленого мінімуму, то вона звіль-
няється від оподаткування (США,
Фінляндія, Велика Британія, Німеччи-
на). Такий підхід є ефективним засо-
бом захисту соціально незахищених
верств населення. Вважаємо, що ставки
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податку на спадщину та дарунки в Ук-
раїні необхідно встановити пропор-
ційно вартості оподатковуваної бази з
установленням неоподатковуваного
мінімуму. Що ж стосується розміру
неоподатковуваного мінімуму, то в
абз. 2 ст. 167.1 ПКУ [2] зазначається,
що ставка у 17% застосовується, якщо
загальна сума отриманих платником
податку доходів перевищує десяти-
кратний розмір мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 
1 січня податкового року. Цей мінімум
можна використати як неоподаткову-
ваний мінімум при оподаткуванні
отримання спадщини та дарунків.

Крім того, незрозумілим здається
підхід законодавця щодо встановлен-
ня підвищених розмірів ставок (15%)
для спадщини (дарунка), отриманих в
іншій країні чи від нерезидента та при
отриманні спадщини (дарунка) нере-
зидентом в Україні чи від резидента
(статті 174.2.3, 167.2 ПКУ) [2]. На наш
погляд, такий підхід законодавця про-
тирічить ст. 4.1.2 ПКУ і створює по-
даткову дискримінацію для платників-
нерезидентів та резидентів, що отри-
мують спадщину (дарунки) в інших
країнах чи від нерезидентів.

Враховуючи зазначене вище, про-
понуємо такі шляхи вдосконалення
встановлення ставок податку на дохо-
ди, отримані в результаті прийняття у
спадщину чи дарунок коштів, майна,
майнових чи немайнових прав:

– враховуючи декларативний ха-
рактер оподаткування отримання у
спадщину чи дарунок грошових за-

ощаджень, поміщених до 2 січня 1992 р.
до Ощадного банку СРСР та держав-
ного страхування СРСР, що діяли на
території України, облігацій Держав-
ної цільової безпроцентної позики
1990 р., облігацій Державної внутріш-
ньої виграшної позики 1982 р., дер-
жавні казначейські зобов’язання СРСР,
сертифікатів Ощадного банку СРСР,
грошових заощаджень громадян Ук-
раїни, поміщених в установи Ощадно-
го банку України та колишнього Укр-
держстраху протягом 1992–1994 років,
погашення яких не відбулося, виклю-
чити перелік цього майна з предметів
оподаткування;

– скасувати підхід до визначення
ставок податку на доходи, отримані в
результаті прийняття у спадщину чи
дарунок коштів, майна, майнових чи
немайнових прав залежно від ступеня
споріднення;

– встановити ставки податку на
доходи, отримані в результаті при-
йняття у спадщину чи дарунок коштів,
майна, майнових чи немайнових прав
пропорційно вартості оподатковува-
ної бази з установленням неоподатко-
вуваного мінімуму;

– як неоподатковуваний мінімум за-
стосувати визначений у абз. 2 ст. 167.1
ПКУ розмір;

– усунути встановлення підвищених
розмірів ставок (15%) для спадщини
(дарунка), отриманій(ого) в іншій краї-
ні чи від нерезидента та при отриман-
ні спадщини (дарунка) нерезидентом
в Україні чи від резидента,для чого вне-
сти відповідні зміни у ст. 174.2.3 ПКУ.

Шляхи вдосконалення ставок податку на доходи, отримані в результаті...
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У статті приділяється увага правовому регулюванню ставок податку на дохо-
ди, отримані в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майно-
вих чи немайнових прав в Україні та пропонуються шляхи його вдосконалення.
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в результате принятия в наследство или дар средств, имущества, имущественных
или неимущественных прав

В статье уделяется внимание правовому регулированию ставок налога на
доходы, полученные в результате принятия в наследство или дар средств, имуще-
ства, имущественных или неимущественных прав и предлагаются пути его усовер-
шенствования.
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Savchenko S. Ways of improving tax rates on taxpayer’s, incomes  resulted from
accepted legacy or gift in the form of money, property, property or non property rights

The article is paid attention to the legal regulation of tax rates on taxpayer’s incomes
resulted from accepted legacy or gift in the form of money, property, property or non-
property rights in Ukraine and is proposed ways to improve it.
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