Житлова нерухомість
База оподаткування:
загальна площа об’єкта житлової нерухомості, в т. ч. його часток

Платники:
власники об’єктів
житлової нерухомості

Податок на
нерухоме
майно
відмінне від
земельної
ділянки
Ухвала №664 від
14.07.2011 “
затвердження
Положення про
податок на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної
ділянки” зі
змінами (ухвала
№1469)

Фізичні особи

Юридичні особи
(в т. ч. нерезиденти)

Об’єкт оподаткування

житлова нерухомість, в тому числі
його частка

пільги

ставка

для квартири/квартир незалежно від
їх кількості

на 60
кв. м.

0,5%
мзп

для житлового будинку/ будинків
незалежно від їх кількості

на 120
кв. м.

1%
мзп

для різних типів об’єктів житлової
нерухомості, в т.ч. їх часток*

на 180
кв. м.

0,5 / 1%
мзп

для об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності ЮО

1,5%
мзп

у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток
* Суму податку, обчислену з врахуванням сумарної неоподаткованої площі (180 кв.м для різних типів
нерухомого майна) розподіляє контролюючий орган пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з
об’єктів житлової нерухомості
•За наявності у власності платника податку об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його частки,
загальна площа якого перевищує 300кв.м (для квартири) та/або 500кв.м (для будинку), сума податку
збільшується на 25 000 грн. на рік за кожен такий об’єкт нерухомості
Мінімальна заробітна плата на 1 січня базового (звітного) року: з 2017 році - 3200 грн.

Нежитлова нерухомість
База оподаткування:
загальна площа об’єкта нежитлової нерухомості, в т. ч. його часток

Податок на
нерухоме
майно
відмінне від
земельної
ділянки
Ухвала №664 від
14.07.2011 “
затвердження
Положення про
податок на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної
ділянки”

Платники:

власники об’єктів
нежитлової нерухомості

Об’єкт оподаткування

нежитлова нерухомість, в тому числі
його частка, відповідно до зон

Перша зона – центральна, спадщина ЮНЕСКО

Фізичні особи та
юридичні особи в т.ч.
нерезиденти

Друга зона – територія історичного ареалу

Третя зона – периферійна

ставка

1,25% мзп

1% мзп

0,75 % мзп

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на 1 січня звітного року , до
20 лютого подають декларацію контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта нерухомості,
сплачують авансовими внесками щокварталу до 30 числа наступного за звітним кварталом місяця .
Платнику податку - фізичній особі контролюючим органом за місцем реєстрації надсилається податкове
повідомлення до 1 липня року, що настає за базовим податковим(звітним) періодом(роком). Сплатити
таке податкове зобов’язання необхідно протягом 60 днів.

