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Платникам про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
ДФС нагадує, що відповідно до ст.266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі
змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки (далі – податок), з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової
адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, податок сплачується за місцем
розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідних місцевих бюджетів.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які
перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами
державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів
платника податків, зокрема документів на право власності (п.п.266.3.2 п.266.3 ст.266 ПКУ). Згідно з
п.п.266.7.2 п.266.7 ст.266 ПКУ податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку, обчисленого згідно з п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити,
зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим
органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за
базовим податковим (звітним) періодом (роком). Податок сплачується відповідно до п.п.«а»
п.п.266.10.1 п.266.10 ст.266 ПКУ фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в
якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання
(реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені)
платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику. Звертаємо увагу, що 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. У разі виявлення
розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на
підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий
орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і
надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).
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