Як декларувати доходи з продажу нерухомого
майна?
Деражнянська ДПІ повідомляє, що згідно із п. 172.1. ст. 172 Податкового
кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не
частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку,
квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об’єкт
незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані
такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій
земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної
передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її
призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку
понад три роки, не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три
роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з вищевказаних об’єктів нерухомості, підлягає
оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2. ст. 167 цього кодексу, тобто - 5%
бази оподаткування. У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Проте, дохід від продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюється
фізичними особами – нерезидентами, оподатковуються за ставкою 18%.
Дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але
не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої модулем електронного
визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку, або не нижче
ринкової вартості такого об’єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності
(оцінювачем) відповідно до законодавства та зазначеної у звіті про оцінку,
зареєстрованому в Єдиній базі даних звітів про оцінку.
Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські
установи:
а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;
б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за
рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно.
Фізична особа зобов'язана відобразити дохід від такого відчуження у річній
податковій декларації.

