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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому веб-сайті: 
 

Продав другу об’єкт рухомого чи нерухомого майна - подай декларацію 
Не потрібно декларувати доходи тим громадянам, які протягом року продали не більше 

одного житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, дачного будинку, а також 

земельної ділянки у розмірі, передбаченому для безкоштовної приватизації. При цьому таке 

майно має бути у володінні особи більше трьох років.  Також не оподатковується дохід, 

отриманий від продажу успадкованого майна.  Про це в інтерв’ю розповів в.о. начальника 

Конотопської ОДПІ Юрій Чеботарьов.  

«Якщо ж людина продає другу квартиру за рік, то вона повинна сплатити податок на 

доходи фізичних осіб та військовий збір.  

Не підлягають оподаткуванню також операції з продажу (обміну) протягом року одного 

легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда. Разом з тим, продаж таких транспортних 

засобів більше ніж один раз на рік або продаж інших видів транспортних засобів підлягає 

оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.  

При цьому, згідно з Податковим кодексом, нотаріус зобов’язаний перевіряти сплати 

податку перед тим, як завірити угоду купівлі-продажу. Після цього податок вважається 

сплаченим і подавати декларацію громадянам не потрібно», – роз’яснив очільник Конотопської 

ОДПІ.  
 

Відчуження акцій, отриманих фізичною особою в процесі приватизації 

Конотопська ОДПІ нагадує, що дохід, отриманий громадянином протягом звітного 

податкового року від продажу інвестиційних активів відповідно до п.п.165.1.40 п.165.1 ст.165 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не підлягає оподаткуванню та не включається до 

загального річного оподатковуваного доходу.  

Підпунктом 165.1.40 п.165.1 ст.165 ПКУ визначено, що сума доходу, отриманого 

платником податку на доходи фізиних осіб (далі – платник податку) внаслідок відчуження 

акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін 

на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація 

суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування 

СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також 

сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, 

визначеними ст.121 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ зі змінами та 

доповненнями залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у 

власність у процесі приватизації, не включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу.  

Отже, якщо платником податку протягом 2017 року відчужено акції, отримані ним у 

власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, та 

відсутні інші підстави для надання річної податкової декларації про майновий стан і доходи, 

така декларація платником податку не подається.  
 

Угоду з Республікою Молдова про спільний контроль кордоні ратифіковано 

Верховною Радою України 1 березня 2018 року ратифіковано Угоду з Республікою 

Молдова про спільний контроль на українсько-молдовському кордоні. Угода була підписана 6 

жовтня 2017 року та дає можливість запровадити спільний контроль осіб, товарів та 



транспортних засобів у будь-якому пункті пропуску через державний кордон між Україною та 

Молдовою за домовленістю сторін.  

Такий контроль дає змогу пришвидшити процес перетину державного кордону за 

рахунок прискорення митного та прикордонного контролю, оскільки співробітники митних та 

прикордонних відомств України та суміжної держави знаходяться територіально в одному 

місці.  

Крім того, це сприяє покращенню  взаємодії між контролюючими органами України та 

суміжної країни, а також мінімізує можливості переміщення товарів з порушенням митних 

правил та корупційні ризики з боку посадових осіб контролюючих органів.  

На сьогоднішній день, відповідно до укладених раніше міжнародних угод, спільний 

контроль осіб, товарів і транспортних засобів на українсько-молдовському кордоні 

здійснюється вже в шести пунктах пропуску для автомобільного сполучення.  
 

Операції з виплати страхових платежів не є об’єктом оподаткування ПДВ  

Конотопська ОДПІ нагадує, що згідно з п.п.196.1.3 п.196.1 ст.196 розділу V Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ) не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг із 

страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення 

страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг 

страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.  

Відповідно до ст.9 Закону України «Про страхування» зі змінами та доповненнями 

страхова виплата – грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору 

страхування при настанні страхового випадку.  

Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю 

між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення 

змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.  

Отже, оскільки надання послуг із страхування і перестрахування не є об’єктом 

оподаткування, то виплата страхових платежів також не є об’єктом оподаткування ПДВ.  
 

Доходи у розмірі понад 1 млн. грн. вже задекларували 742 особи  

Станом на 01.03.2018 громадянами подано майже 75 тис. податкових декларацій про 

майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить 8,1 млрд. грн., що на 

2,1 млрд. грн., або на 37 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.  

Найактивніше свої доходи декларують громадяни у Запорізькій, Дніпропетровській, 

Кіровоградській областях та місті Києві.  

Доходи у сумі понад 1 млн. грн., отримані протягом 2017 року, задекларували 742 особи. 

Це майже в два рази перевищує показник відповідного періоду минулого року. Найбільша 

кількість таких осіб обліковується по м. Києву – 291 особа, або 40 відсотків від загальної 

кількості.  

За даними декларацій громадянами визначені податкові зобов’язання до сплати 

самостійно з податку на доходи фізичних осіб в сумі  191,4 млн. грн. та військового збору – 

31,0 млн. гривень.  

Правом на отримання податкової знижки скористалися майже 20 тис. громадян. Це майже 

на 5 тис. осіб, або на 28 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Задекларовано до повернення податку на доходи фізичних осіб у сумі – 42,2 млн. грн., що на 

13,8 млн. грн., або на 49 відсотків більше, ніж за минулий рік.  

   

 


