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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В 

УКРАЇНІ 

Одним із головних елементів податкової системи України є податок на 

доходи фізичних осіб (ПДФО). Він є одним із основних джерел доходів 

державного бюджету та виконує роль соціального регулятора, оскільки 

стосується кожного члена суспільства. 

Податок на доходи фізичних осіб – прямий податок, що залежить від 

результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичної особи. Згідно 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, платниками податку 

є : 

- фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження 

в Україні, так і іноземні доходи; 

- фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження 

в Україні; 

- податковий агент [1]. 

Податок з доходів фізичних осіб у економічно розвинутих західних країнах 

є головним фіскальним податком. Однією з головних функцій системи 

державних фінансів країн ЄС є забезпечення високих соціальних стандартів 

життя населення. Так як соціальні трансферти є механізмом вирівнювання 

доходів різних верств населення, логічно, що їх розмір має залежати від рівня 

добробуту громадян [2]. 

Для формування справедливої і зрозумілої системи державних фінансів у 

багатьох європейських країнах видатки на соціальні трансферти і соціальне 



страхування фінансуються лише з надходжень від податку на доходи фізосіб. 

Така модель економічно раціональна, політично обґрунтована і соціально 

справедлива. 

Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб вказує на те, що 

немає єдиного підходу щодо справляння податків, оскільки специфіка 

законодавчої бази кожної окремої країни визначає способи й методи 

застосування податку з доходів фізичних осіб. В цілому можна сказати, що в 

більшості країн діють досить високі стандартні ставки оподаткування, причому 

в багатьох розвинених країнах світу вони є прогресивними [1]. 

У країнах ЄС-27 надходження даного податку в середньому становлять 

8,1% ВВП, хоча у рамках регіону цей показник відчутно коливається: від 2,8% 

у Словаччині до 25,3% у Данії. Ставки податків теж варіюються: від 15% у 

Латвії до 53,7% у Бельгії. 

У регіонах з ефективними податковими системами - Західній Європі і 

США - персональний податок має тенденцію до прогресивності, тоді як у нових 

членах ЄС переважно застосовується плоска шкала [2]. 

В Україні податок на доходи фізичних осіб теж відіграє значну фіскальну 

роль. Його доходи сягають 4,9% ВВП або 21,4% податкових надходжень 

зведеного бюджету. Разом з тим, він має серйозні внутрішні фундаментальні 

вади, які негативно впливають на сприйняття його суспільством [5]. 

Ключовою проблемою є те, що податок з доходів фізичних осіб в Україні 

не є нейтральним і соціально справедливим. Бідні верстви населення у 

структурі власних витрат сплачують значно більший обсяг коштів, ніж заможні. 

Це обумовлено тим, що для більшості громадян з невисокими статками єдиним 

джерелом доходу є зарплата. Оскільки функції утримання податку покладені на 

роботодавця, можливості мінімізації у штатних працівників невеликі. Перелік 

же підстав для легітимного зменшення рівня податкового тиску на зароблений 

дохід - обмежений. Податкова знижка існує лише для тих осіб, загальний дохід 

яких не перевищує мінімальний прожитковий мінімум [6]. 



В принципі, це позитивна європейська практика, проте номінальний 

прожитковий мінімум в Україні дуже далекий від реального. Навіть ті 

громадяни, які мають дещо вищий дохід, часто є бідними, хоча держава 

розглядає їх як платоспроможних. 

Загалом, податок з доходів фізосіб в Україні є регресивним: чим менше 

заробляєш, тим більше платиш. Відтак більшу частину бюджетних надходжень 

даного податку формують громадяни з невеликою заробітною платою [5].  

У країнах ЄС попри високі ставки податку основний фіскальний тягар 

несуть заможні громадяни. Для бідних активно застосовується податкове 

вираховування: певний рівень доходу, який виключається з бази 

оподаткування. 

Крім того, оподаткування доходів найбідніших верст населення, що 

перевищують прожитковий мінімум, але не є великими, часто здійснюється за 

зниженими ставками. У Великий Британії - 10%, тоді як для найзаможніших 

існує ставка 50%. У Португалії - 10,5% і 42%, у Франції - 14,8% і 45,8% 

відповідно [2]. 

Завдяки цим заходам реальна ставка податку на дохід незаможних 

громадян у країнах ЄС є або від'ємною, коли бюджет надає субсидії, або вкрай 

низькою. 

Наприклад, за даними Національного інституту стратегічних досліджень, 

для найманого працівника, який отримує дохід на рівні середньої зарплати і має 

на утриманні двох дітей і дружину, реальна податкова ставка у Німеччині 

становить мінус 2,8%, у Греції -0,6%, в Іспанії -3,4%, у Великій Британії -8,7%. 

В Угорщині, Польщі, Словаччині і Чехії фактичний рівень оподаткування 

коливається від мінус 5,3% у Словаччині до 5,3% у Чехії [2]. 

Отже, найбідніше населення країн ЄС або взагалі не сплачує персональний 

податок, або сплачує невелику частку доходу. Це приклад ефективного 

застосовування принципу соціальної справедливості податкових систем. 

http://www.niss.niisp.org/public/File/2010_table/1217_dop.pdf


В Україні ж реальна ставка податку на доходи фізосіб для такого 

найманого працівника становить 14,5% з урахуванням так званої податкової 

пільги.  

Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну фіскальну роль, але 

головною проблемою даного податку є те, що він не є нейтральним і соціально 

справедливим. Бідні верстви населення у структурі власних витрат сплачують 

значно більший обсяг коштів, ніж заможні [7].  

Таким чином, узагальнюючи вище викладене можна стверджувати, що 

податок на доходи фізичних осіб виконує важливу фіскальну та соціально-

регулятивну функції. Основним напрямком подальшого удосконалення 

законодавчої бази у цій сфері має стати зменшення податкового навантаження 

на соціально незахищені верстви населення та зростання відповідальності 

платників податку за ухилення від оподаткування. 
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