
Вартість земельної ділянки за відсутності експертної грошової оцінки при
податковій амністії 

Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПодатковогоПерехідні положення» Податкового» Податкового
кодексу  України  (далі  –  ПКУ)  одноразове  (спеціальне)  добровільне  декларування» Податкового  –  це
особливий поря» Податковогодок добровільного декларування» Податкового фізичною особою, визначеною пунктом 3
цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами,
я» Податковогокщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок
доходів, що підля» Податковогогали в момент їх нарахування» Податкового (отримання» Податкового) оподаткуванню в Україні та з
я» Податковогоких не були сплачені або сплачені не в повному обся» Податковогозі податки і збори відповідно до вимог
законодавства  з  питань  оподаткування» Податкового  та/або  міжнародних  договорів,  згода  на
обов’я» Податковогозковість я» Податковогоких надана Верховною Радою України, та/або я» Податковогокі не були задекларовані в
порушення» Податкового  податкового  та  валютного  законодавства,  контроль  за  дотримання» Податковогом  я» Податковогокого
покладено  на  контролюючі  органи,  протя» Податковогогом будь-я» Податковогокого  з  податкових  періодів,  що  мали
місце до 01 січня» Податкового 2021 року.

Згідно  з  п.  п.  «Перехідні положення» Податковогоб»  п.  4  підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX «Перехідні положення» ПодатковогоПерехідні  положення» Податкового»  ПКУ
об’єктами  одноразового  (спеціального)  добровільного  декларування» Податкового  (далі  –  об’єкти
декларування» Податкового) можуть бути визначені  підпунктами 14.1.280 і  14.1.281 п. 14.1 ст.  14 ПКУ
активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві
спільної  часткової  або на  праві  спільної  сумісної  власності)  і  знаходя» Податковоготься» Податкового  (зареєстровані,
перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на
дату  подання» Податкового  одноразової  (спеціальної)  добровільної  декларації,  у  тому  числі,  але  не
виключно нерухоме майно (земельні діля» Податковогонки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).

Пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПодатковогоПерехідні положення» Податкового» ПКУ визначає базу для» Податкового
нарахування» Податкового збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування» Податкового виходя» Податковогочи із
конкретних об’єктів декларування» Податкового.

Згідно з п. 7.2 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПодатковогоПерехідні положення» Податкового» ПКУ для» Податкового об’єктів
декларування» Податкового,  визначених,  зокрема п.п.  «Перехідні положення» Податковогоб» п.  4  підрозд.  9  прим.  4 розд.  XX «Перехідні положення» ПодатковогоПерехідні
положення» Податкового» ПКУ, база для» Податкового нарахування» Податкового збору з одноразового (спеціального) добровільного
декларування» Податкового визначається» Податкового, зокрема, але не виключно, я» Податковогок:

витрати декларанта на придбання» Податкового (набуття» Податкового) об’єкта декларування» Податкового;
вартість,  що  визначається» Податкового  на  підставі  оцінки  майна  та  майнових  прав,  фінансових

інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування» Податкового проводиться» Податкового відповідно до
законодавства країни, де знаходиться» Податкового такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній
валюті,  відображається» Податкового  в  одноразовій  (спеціальній)  добровільній  декларації  у  гривні  за
офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом
на дату подання» Податкового одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант  може  додати  до  одноразової  (спеціальної)  добровільної  декларації
відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії,  що підтверджують вартість
об’єктів декларування» Податкового, я» Податковогокі знаходя» Податковоготься» Податкового (зареєстровані) на території України.

Декларант  зобов’я» Податковогозаний документально підтвердити  вартість  об’єктів  декларування» Податкового
шля» Податковогохом додання» Податкового до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним
чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування» Податкового, у разі я» Податковогокщо такі
об’єкти знаходя» Податковоготься» Податкового (зареєстровані) за межами України.

Слід зазначити, що правові засади проведення» Податкового оцінки земель, професійної оціночної
дія» Податковогольності у сфері оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11 грудня» Податкового 2003
року № 1378-IV «Перехідні положення» ПодатковогоПро оцінку земель» із змінами та доповнення» Податковогоми.

Враховуючи  викладене,  фізична  особа  –  декларант,  я» Податковогока  має  у  власності  об’єкт
нерухомого  майна  (земельну  діля» Податковогонку),  придбаного  за  рахунок  доходів,  з  я» Податковогоких  не  були
сплачені або сплачені не в повному обся» Податковогозі податки, при поданні одноразової (спеціальної)
добровільної декларації зазначає базу для» Податкового нарахування» Податкового збору з одноразового (спеціального)
добровільного декларування» Податкового, я» Податковогока визначається» Податкового, зокрема, але не виключно, я» Податковогок:

витрати декларанта на придбання» Податкового (набуття» Податкового) об’єкта декларування» Податкового;



вартість,  що  визначається» Податкового  на  підставі  оцінки  майна  та  майнових  прав,  фінансових
інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування» Податкового проводиться» Податкового відповідно до
законодавства країни, де знаходиться» Податкового такий актив.

Водночас  декларант  самостійно  приймає  рішення» Податкового  щодо  визначення» Податкового  активів  та
інформації  щодо  них,  що  будуть  зазначені  ним у  одноразовій  (спеціальній)  добровільній
декларації.

Внесення змін до облікової картки фізичної особи

Інформуємо, що відповідно до пункту 70.7 статті  70 Податкового кодексу України
фізичні особи – платники податків зобов’я» Податковогозані подавати до контролюючих органів відомості
про зміну даних, я» Податковогокі внося» Податковоготься» Податкового до облікової картки фізичної особи – платника податків або
Повідомлення» Податкового (для» Податкового фізичних осіб,  я» Податковогокі  через свої релігійні  переконання» Податкового відмовля» Податковогоються» Податкового від
прийня» Податковогоття» Податкового  реєстраційного  номера облікової  картки  платника  податків  і  мають відмітку  у
паспорті), протя» Податковогогом міся» Податковогоця» Податкового з дня» Податкового виникнення» Податкового таких змін шля» Податковогохом подання» Податкового зая» Податковогови про внесення» Податкового
змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР або зая» Податковогови
за ф.№5ДРП (для» Податкового осіб, я» Податковогокі відмовились від податкового номера).

Таким чином, у разі зміни прізвища, ім’я» Податкового, по батькові, адреси проживання» Податкового, нумерації
будинків, перейменування» Податкового вулиць, заміни документа, що посвідчує особу, платник податків
зобов‘я» Податковогозаний подати до відповідної податкової інспекції зая» Податковогову про внесення» Податкового змін за ф. № 5ДР
або ф. №5ДРП.

Звертаємо  увагу,  я» Податковогокщо  громадя» Податковогони  не  повідомля» Податковогоють  податкові  органи  про  внесені
зміни, у подальшому такі платники податків можуть зіштовхнутися» Податкового з неможливістю вчасно
отримати листи, податкові  повідомлення» Податкового-рішення» Податкового про сплату податку на нерухоме майно,
земельного податку тощо.

Зая» Податковогова про внесення» Податкового змін за ф. №5ДР подається» Податкового особисто фізичною особою або через
представника до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання» Податкового), а у
разі зміни місця» Податкового проживання» Податкового - до податкового органу за новим місцем проживання» Податкового. Фізичні
особи,  я» Податковогокі  тимчасово  перебувають  за  межами  населеного  пункту  проживання» Податкового,  подають
зазначені  зая» Податковогови  особисто  або через  представника  до будь-я» Податковогокого  податкового  органу.  Для» Податкового
заповнення» Податкового  зая» Податковогови  використовуються» Податкового  дані  документа,  що  посвідчує  особу,  та  інших
документів, я» Податковогокі підтверджують зміни таких даних.

При поданні Зая» Податковогови через представника, необхідно пред’я» Податковоговити документ, що посвідчує
особу  такого  представника,  та  документ,  що  посвідчує  особу  довірителя» Податкового,  або  його
ксерокопію  (з  чітким  зображення» Податковогом),  а  також  довіреність,  засвідчену  у  нотаріальному
поря» Податковогодку, на проведення» Податкового процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі
(після» Податкового пред’я» Податковоговлення» Податкового повертається» Податкового) та її копії.

В  електронному  вигля» Податковогоді  зая» Податковогова  за  ф.  №5ДР  подається» Податкового  через  меню  «Перехідні положення» ПодатковогоЕлектронний
кабінет  для» Податкового  громадя» Податковогон»/«Перехідні положення» ПодатковогоЗая» Податковогова  про внесення» Податкового  змін до Державного реєстру фізичних  осіб  –
платників податків. Форма 5ДР» приватної частини Електронного кабінету за адресою: http://
cabinet.tax.gov.ua,  а  також  через  офіційний  вебпортал  ДПС,  при  цьому платник  податків
самостійно  обирає  Центр  обслуговування» Податкового  платників,  де  бажає  отримати  документ,  що
засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигля» Податковогоді.

Для» Податкового приєднання» Податкового до зая» Податковогови за ф. №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують
особу та інших документів, я» Податковогокі підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно
використати  закладку  «Перехідні положення» ПодатковогоДодатки»  та  обрати  «Перехідні положення» ПодатковогоДокумент  довільної  форми»  (формат  файлу
pdf/jpg із обмеження» Податковогом розміру не більше 2МБ).

Для» Податкового отримання» Податкового реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно
особисто звернутися» Податкового до податкового органу, я» Податковогокий був самостійно обраний під час заповнення» Податкового
зая» Податковогови  за  ф.  №5ДР,  та  пред’я» Податковоговити  паспорт  з  відміткою  про  місце  реєстрації  та,  при
необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця» Податкового проживання» Податкового/перебування» Податкового.

З рекомендація» Податковогоми щодо подання» Податкового зая» Податковогови за ф. №5ДР через Електронний кабінет фізичні
особи можуть ознайомитися» Податкового на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Перехідні положення» ПодатковогоГоловна/Фізичним
особам/Подання» Податкового  відомостей  для» Податкового  реєстрації  фізичної  особи/внесення» Податкового  змін  до  Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків через Електронний кабінет».



Коли коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за ІІІ квартал 2021 року
розраховують у трикратному розмірі 

Відповідно  до  п.  252.16  ст.  252  Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПКУ)
розрахункова  вартість  товарної  продукції  гірничого  підприємства  визначається» Податкового  за  сумою
витрат, обчислених згідно з пп. 252.11 – 252.15 ст. 252 ПКУ, та коефіцієнта рентабельності
гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах
корисних копалин.

У  випадку  порушення» Податкового  гірничими  підприємствами  строку  регуля» Податковогорної  повторної
геолого-економічної  оцінки  запасів  корисних  копалин  діля» Податковогонки  надр  передбачено
застосування» Податкового коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному
розміру облікової ставки Національного банку України (далі – облікова ставка).

У ІІІ кварталі 2021 року дія» Податковоголи 3 (три) облікові ставки: 7,5 відс., 8,0 відс. та 8.5 відс.,
затверджені рішення» Податковогоми Правління» Податкового Національного банку України від 17.06.2021 № 255-рш,
від 22.07.2021 № 342-рш, від 09.09.2021 № 461-рш.

Тривалість дії облікової ставки: 7,5 відс. – 22 дні (01.07.2021 – 22.07.2021); 8,0 відс. –
49 днів (23.07.2021 – 09.09.2021); 8,5 відс. – 21 день (10.09.2021 – 30.09.2021).

Для» Податкового обчислення» Податкового податкових зобов’я» Податковогозань з рентної плати необхідно обчислити розмір
середньозваженої облікової ставки за ІІІ квартал 2021 року, я» Податковогокий відповідає 8,0 відс. ((7,5
відс. х 22 дня» Податкового + 8,0 відс. х 49 днів + 8,5 відс. х 21 день)/92).

Таким  чином,  платники  рентної  плати  за  користування» Податкового  надрами  для» Податкового  видобування» Податкового
корисних  копалин,  я» Податковогокі  порушили  строк  регуля» Податковогорної  геолого-економічної  оцінки  запасів
корисних  копалин  у  межах  діля» Податковогонок  надр,  на  я» Податковогокі  їм  надано  спеціальні  дозволи  на
користування» Податкового надрами, обчислюють податкові зобов’я» Податковогозання» Податкового з рентної плати за користування» Податкового
надрами  для» Податкового  видобування» Податкового  корисних  копалин  за  ІІІ  квартал  2021  року  із  застосування» Податковогом
коефіцієнта  рентабельності  гірничого  підприємства  у  розмірі  24,0  відс.  –  трикратному
розмірі середньозваженої облікової ставки.

Легальні доходи тернополян поповнили місцеві бюджети на 3,1 млрд гривень

Оподаткування» Податкового  легальних  доходів  жителів  Тернопілля» Податкового  посприя» Податковоголо  надходженню  до
місцевих бюджетів  краю 3,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб упродовж січня» Податкового-
жовтня» Податкового цього року. Приріст цього платежу до аналогічного періоду минулого року склав 24
відсотки або на 613,2 млн грн більше.

До державного бюджету надійшло 1,1 млрд грн податку, що на 199,3 млн грн більше,
ніж торік.

«Перехідні положення» ПодатковогоЗагалом упродовж деся» Податковоготи міся» Податковогоців цього року наші края» Податковогони перерахували до бюджетів
4,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Плюс до січня» Податкового-жовтня» Податкового минулого року склав
812,5  млн  гривень.  Відрадно,  що,  незважаючи  на  складні  економічні  умови  через
коронакризу,  спостерігаємо  позитивну  динаміку  сплати  цього  платежу»,  –  констатував
начальник Головного управління» Податкового ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Він зазначив, що податок на доходи фізичних осіб є основою місцевих скарбниць із
часткою 70-75 відсотків.  Завдя» Податковогоки його належній  сплаті  територіальні  громади отримують
кошти на покращення» Податкового інфраструктури, реалізацію соціально-культурних програм місцевого
рівня» Податкового. «Перехідні положення» ПодатковогоВважаю, офіційна зайня» Податковоготість, належні заробітні плати, легалізація» Податкового підприємницьких
ініціатив  сприя» Податковоготимуть  додатковим  надходження» Податковогом  до  місцевих  бюджетів,  тому  керівники
територіальних  громад  повинні  бути  максимально  зацікавлені  у  соціальному  захисті
громадя» Податковогон»,  – наголосив очільник ГУ ДПС Тернопільщини.

Як отримати ЕДП у Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС за допомогою
функції «Шерінг» застосунку «Дія» (алгоритм дій)?

Інформуємо, що  за  допомогою  функції  «Перехідні положення» ПодатковогоШерінг»  застосунку  «Перехідні положення» ПодатковогоДія» Податкового»  здійснюється» Податкового
ідентифікація» Податкового особи та передача копій електронних документів.



Для» Податкового отримання» Податкового електронних довірчих послуг у Кваліфікованого надавача електронних
довірчих послуг ІДД ДПС (далі – Надавач) за допомогою функції «Перехідні положення» ПодатковогоШерінг» застосунку «Перехідні положення» ПодатковогоДія» Податкового»
необхідно:

1) звернутися» Податкового до обраного відокремленого пункту реєстрації Надавача;
2) відкрити паспорт громадя» Податковогонина України/паспорта громадя» Податковогонина України для» Податкового виїзду

за кордон у застосунку «Перехідні положення» ПодатковогоДія» Податкового», версії не нижче 2.0;
3) натиснути на нього та обрати штрихкод; 
4)  надати  штрихкод  або  продиктувати  13-значний  код,  я» Податковогокий  розташований  під

штрихкодом;
5) підтвердити запит для» Податкового передачі даних.

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно – розпоря» Податковогодчого управління» Податкового 

Головного управління» Податкового ДПС у Тернопільській області


