ДЕКЛАРУВАННЯ – 2017
податок на нерухомість
транспортний податок
єдиний податок (4 група)

можноПОДАТОК
купить НА НЕРУХОМЕ МАЙНО:
новації – 2017

СТАВКА ПОДАТКУ

до 1,5 % МЗП за 1 кв. м. площі
нерухомого майна – для об’єктів житлової
нерухомості, а також для об’єктів нежитлової
нерухомості. Встановлюється місцевими радами

+

25 000 грн. на рік – додатково до 1,5% МЗП за 1
кв. м. - для квартир та будинків площею
понад 300 кв.м. та 500 кв. м. відповідно

ПІЛЬГИ
не є об’єктом оподаткування будівлі державних та комунальних дитячих санаторнокурортних закладів, закладів оздоровлення і відпочинку дітей, а також відповідних
закладів, що знаходяться на балансі неприбуткових організацій, внесених до Реєстру
не є об’єктом оподаткування житло, яке належить багатодітним або прийомним
сім’ям, де виховується п’ять та більше дітей
не є об’єктом оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості центрів олімпійської
підготовки, баз олімпійської та параолімпійської

ПОДАТОК
можно
купить НА НЕРУХОМЕ МАЙНО:

житлова та нежитлова нерухомість

До житлового фонду
відносяться такі будівлі

-

Нежитлова нерухомість

а) будівлі готельні
б) будівлі офісні
в) будівлі торговельні
г) гаражі
ґ) будівлі промислові та склади
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні
(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї,
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,
навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо
є) інші будівлі

житловий будинок
прибудова до житлового будинку
квартира
котедж
кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах
садовий будинок
дачний будинок

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ОПОДАТКУВАННЮ
можно
купить

- 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);
- об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
- будівлі дитячих будинків сімейного типу;
- гуртожитки;
- житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради
об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад;
- 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;

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ОПОДАТКУВАННЮ
можно
купить

- об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних
формах та на ринках;
- будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств;
- будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
- об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських
організацій інвалідів та їх підприємств;
- об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути
(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються
виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють
діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,
інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або
господарська діяльність;
- будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми
власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ОПОДАТКУВАННЮ
можно
купить
з 1 січня 2017 року

- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих

санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку
дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та
організацій, які є неприбутковими і внесені до Реєстру неприбуткових установ
та організацій
- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів
олімпійської підготовки
- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської
підготовки
та об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним
сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей

можноПОДАТОК
купить НА НЕРУХОМЕ МАЙНО:
приклади

Приклад 1. згідно чинного рішення Черкаської міської ради від 28.01.2016
№2-136 ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості установлена у 1% від мінімальної зарплати на 1 січня
поточного року. Рахуємо суму податку на нерухомість до сплати до
прийняття рішення за Законом №1791: 3200 Х 1%= 32 грн., застосовуємо
коефіцієнт 0,5 і отримуємо до сплати 16 грн. за 1 кв.м.
Приклад 2. згідно чинного рішення Хлипнівської сільської ради
Звенигородського району від 31.01.2017 №10-1/VII, яке прийняте за
Законом №1791 ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, яка
перебуває у власності юридичних осіб установлена у 0,1% від мінімальної
зарплати на 1 січня поточного року; нежитлової нерухомості, яка перебуває
у власності юридичних осіб установлена у 0,5% від мінімальної зарплати на 1
січня поточного року. Рахуємо суму податку на житлову нерухомість до
сплати: 3200 Х 0,1% = 3,2 грн. за 1 кв.м. Рахуємо суму податку на
нежитлову нерухомість до сплати: 3200 Х 0,5% = 16 грн. за 1 кв.м.

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК:
можно купить
новації – 2017

СТАВКА ПОДАТКУ

25 000 грн. на рік
ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

з року випуску минуло не
більше 5 років (включно)
вартість понад
1,2 млн.грн.

вартість на 2017 рік визначається станом на 1 січня виходячи з марки,
моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального
Перелік оприлюднюється до 1 лютого на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку і торгівлі

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК:
можно купить

порядок визначення вартості

можно купить
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

можно купить
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

можно купить
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

можно купить
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

ЄДИНИЙ ПОДАТОК (4 ГРУПА):
можно купить
новації – 2017

індексація нормативної грошової оцінки для обрахунку
податкового зобов’язання по єдиному податку четвертої групи
Лист Міністерства фінансів України від 19.01.2017 №31-11150-09/1342
коефіцієнт індексації НГО визначається з урахуванням таких індексів
споживчих цін:
за 2015 рік – 100 % (як це визначено Пунктом 5 підрозділу 8 Перехідних
положень Податкового кодексу)
за 2016 рік – 112,4 % (тобто на загальних підставах з урахуванням
ст.289 Податкового кодексу)
Підприємства, для обрахування податкового зобов’язання
з єдиного податку 4 групи
на 2017 рік індексують нормативну грошову земельних ділянок,
обраховану станом на 1 січня 2015 року:
за 2015 рік – на одиницю, за 2016 рік – на 1,124

Адреса для направлення
додаткових питань

help_payer@ukr.net

