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У зв’язку з труднощами щодо визначення інноваційної продукції або 
продукту стають доцільним пропозиції щодо створення резерву забезпечення 
витрат інноваційної діяльності .  

Відсутність суворого контролю за здійсненням фактичних витрат та 
нерівномірне включення витрат за освоєння  у собівартість продукції можна 
уникнути відображаючи витрати за нормами і відхиленнями від норм, що 
забезпечить контроль матеріальних і трудових ресурсів та виявить причини 
збільшення або зменшення тих чи інших витрат на освоєння продукції.  

До заходів, що могли б підвищити активізацію інноваційної діяльності в 
Україні можна віднести: підвищення рівня організації шляхом раціонального 
використання міжнародного досвіду; вдосконалення законодавчої бази шляхом 
внесення змін до законопроектів та прийняття нових, які б давали чіткі 
визначення щодо процесів ведення інноваційної діяльності; та поширення 
практики надання державних кредитів та інших пільг, враховуючи 

міжнародний досвід.  

 
ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ:  

ПОДАТОК НА РОЗКІШ В УКРАЇНІ 
 

Шулятицька Н.А.,студентка, НЛТУУ, м. Львів, Україна 
Колінько Н.І., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НЛТУУ м. Львів, Україна 

 
В різник країнах світу – Люксембург, Швейцарія, Норвегія, Франція – 

податки стягуються з нагромадженого багатства певної особи, виходячи із 
чистої вартості активів.  

В листопаді 2011 був представлений законопроект авторства Тігіпка С.Л., 
основна ідея якого полягала в тому, щоб українці, які багато заробляють, брали 
участь у наповненні бюджету більшою мірою, ніж пересічні громадяни. Після 
суттєвого доопрацювання проекту Тігіпка, був представлений законопроект    
№ 10558 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування багатства і предметів розкоші». 

Так, згідно з проектом, об’єктами оподаткування будуть вважатися 
взуття, вироби з хутра, шкіри, килими, текстиль, предмети мистецтва, 
антикваріат, за які власники виклали понад 30 мінімальних зарплат. 
Обкладатися податком будуть також вироби з дорогоцінних металів або 
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дорогоцінних (напівдорогоцінних) каменів, годинники, мобільні телефони, 
зброя, за які сплачено понад 20 мінімальних зарплат. Разом з податком на 
дорогі речі планується стягувати і податок на високі доходи. Якщо вони 
перевищують понад 15 мінімальних зарплат на місяць, ставка податку для суми 
перевищення збільшується до 20%. Якщо ж сума доходів в місяць перевищує 
10 мінімальних зарплат, буде стягуватися 17% з суми перевищення. 

Податковий тягар за елітну нерухомість буде варіювати від 4292 до    
8584 грн. До цієї категорії законодавці віднесли квартири понад 200 кв. м і 
будинки більші за 400 кв. м. Обкладатися податком будуть також автомобілі з 
об’ємом двигуна понад 3400 куб. см, мотоцикли з об’ємом двигуна понад 800 
куб. см. Вони коштуватимуть власникам 20% від мінімальної зарплати за кожні 
100 куб. см [1]. 

Проте, в законопроекті № 10558 «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування багатства і предметів розкоші» було 
виявлено ряд недоліків. Так, згідно із законопроектом, в одному податку буде 
уміщуватись два різні види, які раніше вважалися несумісними – прямого 
(реального) податку на майно (з нерухомості, транспортних засобів) і 
непрямого податку (податку з продажів). 

В багатьох розвинутих країнах базою оподаткування є звичайна, ринкова, 
податкова, реєстраційна або будь-яка інша економічна вартість нерухомості. В 
Україні податок на розкішне майно планується ввести, прийнявши за базу 
оподаткування квадратний метр, який в різних регіонах країни і навіть одного 
міста може являти собою різну економічну цінність та перебувати в різному 
стані [2]. 

При розробці даного законопроекту вважалося, що платниками податку 
будуть багатії, проте на олігархів нові процентні ставки оподаткування навряд 
чи вплинуть [2]. Виходить, що основним платником даного податку буде 
середній клас.  
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