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Склад податку на майно



Транспортний податок
Платники
податку

фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які
мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами
оподаткування

Об’єкт
оподаткування

легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і
мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі
25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування

Податковий
період

Календарний рік

Порядок
обчислення

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування
фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за
місцем реєстрації платника податку



Податок на майно, відмінне від земельної
ділянки

Платники податку фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які
є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості

Об’єкт оподаткування об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі
його частка

База оподаткування загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток

Пільги зі сплати
податку

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 
кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі одночасного перебування у
власності платника податку квартири/квартир та
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -
на 180 кв. метрів.



Не є об’єктом 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 місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно
до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше
одного такого об’єкта на дитину; 
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах
та на ринках; 
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських
організацій інвалідів та їх підприємств.



Пільги не надаються на



Ставки податку
Ставки податку для об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюються за рішенням сільської, 
селищної або міської ради в залежності від місця
розташування (зональності) та типів таких
об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує
2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.



Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для

проведення звірки даних щодо

• об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;

• розміру загальної площі об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності платника податку;

• права на користування пільгою із сплати
податку; 

• розміру ставки податку; 
• нарахованої суми податку.



Податкове зобов’язання за звітний
рік з податку сплачується

а) фізичними особами - протягом 60 днів з
дня вручення податкового повідомлення-
рішення;
б) юридичними особами - авансовими
внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій
декларації"



Приклад 1

Якщо у власності фізичної особи є квартира
площею до 60 кв м або будинок, площею до
120 кв м, то податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки не
сплачується



Приклад 2
У власності фізичної особи знаходиться
квартира, площею 70 кв м. Міська рада
населенного пункту до 1 лютого поточного року
пільгову площу не збільшувала. Тому при
розрахунках використовуємо показник
Податкового кодексу: маємо право зменшити
оподатковувану базу на 60 кв м.
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки складе:
(70 кв.м. – 60 кв.м.) * 2% * 1218 грн. = 10 кв.м. * 
24,36 грн. = 243,6 грн.



Приклад 3

У власності фізичної особи знаходиться два
будинки площею 110 кв.м. и 65 кв.м. Решта
умов, як у попередньому прикладі. У даному
випадку до загальної площі застосовується
пільга у розмірі 120 кв м.
Податок на нерухоме майно складе:
(110 кв.м. + 65 кв.м – 120 кв.м.) * 24,36 грн. = 
1339,8 грн.



Приклад 4

У власності фізичної особи перебуває
будинок 160 кв м і квартира 70 кв м. оскільки
житлова площа різного типу, то
застосовується пільга 180 кв м.
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки становитиме:
(70 кв.м. + 160 кв.м. – 180 кв.м.) * 24,36 грн. = 
1218 грн.



Оподаткування нерезидентів
Покупка иностранными гражданами или юридическими лицами

недвижимого имущества оформляется договором купли-продажи, 
который подлежит нотариальному удостоверению и государственной
регистрации. 

Кроме того, право собственности на объект недвижимого имущества
подлежит обязательной государственной регистрации по месту
расположения недвижимости. Для заключения договора купли-
продажи, представитель (либо руководитель) юридического лица
нерезидента должен иметь такие документы:

- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации
либо выписка из торгового, банковского или судебного реестра;

- приказ о назначении руководителя юридического лица - нерезидента, либо
доверенность, выданная представителю этого юридического лица;

- наличие при себе печати юридического лица – нерезидента.
При этом документы, составленные за рубежом, должны быть заверены в

соответствии с законодательством страны их выдачи, переведены на
украинский язык и легализированы органами Министерства
иностранных дел Украины.



Продажа недвижимости нерезиденту резидентом - юрлицом

Налог на прибыль. У резидента – продавца недвижимости – юрлица операции
по продаже недвижимости нерезиденту облагаются по правилам бухучета, и
особенностей в признании и оценке доходов и расходов от осуществления
такой операций нет. Доход признается по принципу начисления, в расходы
списывается остаточная стоимость (справедливая стоимость) таких обьектов.

НДС. Облагаются НДС операции по первой поставке жилой недвижимости и
нежилая недвижимость.

НКУ: ст.197. Звільняються від оподаткування ПДВ операції з: “197.1.14. 
постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого
постачання.

Перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) 

у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних
за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок
замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла
(об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник
такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у
зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання
послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на
таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.



При дальнейшем использовании нерезидентом недвижимого
имущества с целью его сдачи в аренду могут быть следующие
варианты управления такой недвижимостью:

1) заключения прямых договоров с поставщиками услуг и
работ, необходимым для поддерджания объекта недвижимости
в рабочем состоянии, и с арендатором – за предоставление
помещений в аренду;

2) регистрация в предусмотренном законодательством Украины
порядке постоянного представительства нерезидента или
отдельного юрлица, которое будет осуществлять
хозяйственную деятельность, связанную с передачей в аренду
имущества; 

3) заключение договора управления имуществом с резидентом
Украины, который самостоятельно будет управлять
имуществом. 

Наиболее выгодным вариантом из экономической точки зрения и
наиболее простым – из организационной является заключение
договора управления.



Собственник недвижимости в Украине – нерезидент
– юридическое лицо. 

Недвижимость может использоваться в качестве
основного средства (например в качестве офиса, 
помещения для осуществления хоздеятельности) 
либо в качестве инвестиционной недвижимости –
для дальнейшей ее передачи в аренду. 

Доходы, получаемые нерезидентом от использования
недвижимости в Украине являются доходами с
источником происхождения на Украине и
облагаются налогом на прибыль предприятий. При
этом налоговым агентом при уплате этого налога
выступает украинский контрагент, который
является источником выплаты такого дохода.



Нерезидент – собственник недвижимости в Украине должен
понимать что:

- при сдаче в аренду недвижимости полученная им арендная
плата будет облагаться налогом на прибыль, поэтому при
планировании уровня доходов нерезидент должен учитывать, 
что получит его за минусом налога

- в целях избежания необходимости уплаты налога на прибыль, 
если со страной резидентности такого нерезидента Украина
заключила договор об избежании двойного налогообложения, 
предоставить справку о резидентности.

Юрлицо – резидент, выплачивающее доход нерезиденту в виде
орендной платы или стоимости продажи обьекта
недвижимости, обязано удержать из такого дохода налог на
прибыль, уплатить в бюджет и отразить такой доход в
декларации по прибыли (в том числе и юрлицо – плательщик
единого налога).



Земельний податок
Платники податку Власники землі, землекористувачі

Об'єкти оподаткування земельні ділянки, які перебувають у власності або
користуванні;
земельні частки (паї), які перебувають у власності

База оподаткування нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
урахуванням коефіцієнта індексації
площа земельних ділянок, нормативну грошову
оцінку яких не проведено

Податковий період Рік



Пільги щодо сплати земельного податку для
фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:
інваліди першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту";
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної
категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом
використання у межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 
гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі
земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої
групи.



Пільги щодо сплати податку для юридичних
осіб

Від сплати податку звільняються:
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, 
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані
громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і
є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість
інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 
відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, 
який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, 
проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із
законодавством;
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України.



Не сплачується податок за
сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону
такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, 
безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого
радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено
обмеження щодо ведення сільського господарства;
землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії
сільськогосподарського освоєння;
земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для
випробування сортів сільськогосподарських культур;
землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною
частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, 
штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними
стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими
дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо
на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та
протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-
мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, 
штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або
власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) 
належить державі;



Не сплачується податок за
земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті
молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у
пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, 
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних
плодових насаджень;
земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні
представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними
ділянками на безоплатній основі.
земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування
культових та інших будівель, необхідних для забезпечення
діяльності релігійних організацій України, статути (положення) 
яких зареєстровано у встановленому законом порядку.



Об'єкти спадщини платника податку поділяються з
метою оподаткування на

а) об'єкт нерухомості;
б) об'єкт рухомого майна, зокрема:
предмет антикваріату або витвір мистецтва;
природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням
дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;
будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;
інші види рухомого майна;
в) об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного
(ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт
бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна
(промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та
немайнові права;
г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, 
а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, 
накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку
спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;
ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у
банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні
(ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.



За нульовою ставкою оподатковуються
а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї
спадкодавця першого ступеня споріднення;
б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту
174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I 
групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в
підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-
інвалідом;
в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи
Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли
на території України, а також у державні цінні папери (облігації
Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації
Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні
казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку
СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в
установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що
успадковуються будь-яким спадкоємцем;



Інші ставки оподаткування

5% - вартість будь-якого об'єкта спадщини, 
що успадковується спадкоємцями, які не є
членами сім'ї спадкодавця першого ступеня
споріднення;
15-20% - для будь-якого об'єкта спадщини, 
що успадковується спадкоємцем від
спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого
об'єкта спадщини, що успадковується
спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-
резидента.


