Абзац
Суми витрат на оплату
другий допоміжних репродуктивних
пп. 166.3.6 технологій
п. 166.3
ст. 166
Кодексу
Абзац
третій пп.
166.3.6 п.
166.3
ст. 166
Кодексу

87526, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114

Суми витрат на оплату
Обмежень не встановлено
державних послуг, пов'язаних
з усиновленням дитини,
включаючи сплату
державного мита

Підпункт Суми коштів, сплачених у
166.3.7 зв'язку з переобладнанням
п. 166.3 транспортного засобу
ст. 166
Кодексу

Підпункт
166.3.8
п. 166.3
ст. 166
Кодексу

Включається сума витрат не
більше ніж сума, що дорівнює
третині доходу у вигляді
заробітної плати за звітний
податковий рік

Державна фіскальна служба України
Головне управління ДФС у Донецькій області

Витрати,
пов'язані
з
переобладнанням транспортних
засобів, що належить платнику
податків, з використанням у
вигляді
палива
моторного
сумішевого,
біоетанолу,
біодизелю,
стиснутого
або
скрапленого газу, інших видів
біопалива.
При
цьому
транспортний
засіб,
що
переобладнаний, повинен бути
перереєстрований у відповідних
органах

Суми витрат на сплату
видатків на будівництво
(придбання) доступного житла,
визначеного законом, у т.ч. на
погашення пільгового
іпотечного житлового кредиту,
наданого на такі цілі, та
процентів за ним

ДЕКЛАРУВАННЯ
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН:
податкова знижка

Понесені
витрати
за
державними
програмами
будівництва
(придбання)
доступного житла
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Податкова знижка для фізичних осіб
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами
господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат
платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт,
послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного
року, на яку дозволяється зменшення його загального річного
оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у
вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом
України (далі – Кодекс).
Платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до
податкової знижки з метою зменшення свого оподатковуваного доходу за
наслідками звітного року фактично здійснені ним деякі витрати. Перелік
витрат, за якими застосовується податкова знижка, визначено у п. 166.3
ст. 166 Кодексу.
При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику
податку в звітному податковому році, не може перевищувати суму річного
загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у
вигляді заробітної плати.

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2017 рік
ПІДСТАВА

ВИТРАТИ

ОБМЕЖЕННЯ

Підпункт
166.3.1
п. 166.3
ст. 166
Кодексу

Частина суми процентів,
сплачених за
користування іпотечним
кредитом

Житловий будинок (квартира,
кімната),
що
будується
чи
придбавається,
має
бути
визначений як основне місце
проживання

Підпункт
166.3.2
п. 166.3
ст. 166
Кодексу

Пожертвування або
благодійні внески
неприбутковим
організаціям

Розмір
внесків
не
повинен
перевищувати
4%
від
суми
загального
оподатковуваного
доходу за звітний рік

Підпункт
166.3.3
п. 166.3
ст. 166
Кодексу

Сума коштів, сплачених
на користь закладів
освіти для компенсації
вартості навчання

Понесені витрати на
користь
вітчизняних вищих та професійнотехнічних навчальних закладів для
компенсації
вартості здобуття
середньої професійної або вищої
освіти такого платника податку
та/або члена його сім'ї першого
ступеня споріднення

Підпункт
166.3.5
п. 166.3
ст. 166
Кодексу

Страхові платежі
(внески, премії) за
договорами
довгострокового
страхування життя та
пенсійні внески в
рамках недержавного
пенсійного забезпечення

Понесені витрати у 2017 році не
повинні
перевищувати
(у
розрахунку за кожний з повних чи
не
повних
місяців
звітного
податкового року, протягом яких
діяв договір страхування):
- при страхуванні платника
податку – 2240,0 грн.;
- при страхуванні члена сім’ї
платника податку першого ступеня
споріднення – 1120,0 гривень

Заробітна плата – це основна та додаткова винагорода, інші
заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку
на підставі відносин трудового найму.
Для реалізації права на податкову знижку платнику податку
необхідно заповнити та подати декларацію по 31 грудня включно
наступного за звітним податкового року.
Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові
зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням
права на податкову знижку, відображається платником податків у розділі V
декларації.
У рядку 13 декларації вказуються позначкою «х» документально
підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки
відповідно до ст. 166 Кодексу.
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благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її
граничний розмір, установлений абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4
ст. 169 Кодексу (п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);
у вигляді благодійної допомоги на відновлення втраченого майна та на інші
потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, та
яка надається згідно з п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, у сумі, що
сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 500 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року (п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);
з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються
іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента
України (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодексу).

Державна фіскальна служба України
Головне управління ДФС у Донецькій області

87526, Донецька обл., м. Маріуполь,
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Ставки податку на доходи фізичних осіб, що застосовуються до доходів,
отриманих у 2017 році:
- 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених,
наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 -167.5 ст. 167 Кодексу)
у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород,
які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
- 18 відсотків – для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та
167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу;
- 9 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних
сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами,
інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є
платниками податку на прибуток;
- 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV
Кодексу;
- 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних
правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток
підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних
сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування);
- 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.
4
Офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України: sfs.gov.ua
Інформаційно-довідковий департамент ДФС: 0-800-501-007
Сервіс "Пульс " Державної фіскальної служби: 0800-501-007, напрямок «4»

ДЕКЛАРУВАННЯ
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН:
коли подається або не подається
податкова декларація
про майновий стан і доходи

2018
www.dn.sfs.gov.ua

Випадки, в яких податкова декларація по майновий стан і доходи
не подається
Відповідно до п. 179.2. ст. 179 Податкового кодексу України (далі –
Кодекс) обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації
вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий
платник податку отримував доходи:
- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не
включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру
нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо
передбачених IV розділом Кодексу;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному
посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до IV
розділом Кодексу;
- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу
оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено
податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
Обов’язок щодо подання податкової декларації виникає при отриманні
протягом звітного (податкового) року доходів:
від провадження господарської діяльності, отриманих фізичними
особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування) (п. 177.11 ст. 177 Кодексу);
від провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.4 ст. 178
Кодексу);
від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків прямо
передбачених Кодексом (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
у вигляді окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків), що не
підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати
податковими агентами, але не є звільненими від оподаткування
(п.п. 68.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);
у вигляді іноземних доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або
користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170
Кодексу (п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 та п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу);
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у вигляді суми заборгованості за укладеним платником податків
цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та
яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув
строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу (п.п. 164.2.7
п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
у вигляді інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними
паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в
інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у
п.п. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.9 п.
164.2 ст. 164 та п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу);
у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у
межах, що оподатковується згідно з IV розділом Кодексу (п.п. 164.2.10
п. 164.2 ст. 164 та п. 174.3 ст. 174 Кодексу);
у вигляді частини доходів від операцій з майном, розмір якої
визначається згідно з положеннями ст.ст. 172 - 173 Кодексу (п.п. 164.2.4
п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним
з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі
якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового
року, у порядку встановленому п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164
Кодексу (п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
від продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ
ЗЕД, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);
отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена,
оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на
земельних ділянках, наданих їй у розмірах, більших ніж встановлені
Земельним кодексом України, та за умови реалізації такої продукції
іншим фізичним особам (п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);
у разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника –
фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової
3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від ________________2017 року № _____)

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Тип декларації:

1

х Звітна

Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Звітний (податковий) період:

2

Звітна нова

Уточнююча

2

0

1

7

квартал¹

рік

квартал¹

рік

Інформація про платника податку
Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:

Сидоренко Олена Іванівна

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податку
1
3
4
6
2
5
7
8
або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Податкова адреса (місце проживання) платника податку:
Область: Донецька
Район:
4
Місто (селище, село): м. Слов"янськ
Вулиця:
Соборності
5
Номер будинку:
Корпус:
Номер квартири:

9

0

Поштовий індекс:
Контактні телефони:2

095-555-55-55

Електронна адреса:2

3

5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація: Словя"янська ОДПІ
Резидентський статус платника податку:
Х резидент
нерезидент

6

8 Категорія платника:

х

громадянин

7

Декларація заповнена:
Х самостійно платником податку

особа, яка провадить незалежну
професійну діяльність

уповноваженою на це особою
особа, яка припинила підприємницьку діяльність

підприємець

протягом звітного року3 датою

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації
Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:

9 Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи
або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Сума податку/збору (грн, коп.)
Код
рядка

ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО
ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума доходів
(грн, коп.)

1

2

10

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного
оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 +

утриманого (сплаченого)
податковим агентом

що підлягає сплаті самостійно

податок на доходи
фізичних осіб

військовий збір

податок на доходи
фізичних осіб

військовий збір

3

4

5

6

7

96 300,00

0,00

0,00

4 815,00

1 444,50

-

-

-

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 300,00

-

-

4 815,00

1 444,50

рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):

10.1

10.2
10.3
10.4
10.5

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого
майна
Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм
(піднайм)4
Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

10.6

Доходи, отримані з джерел за межами України 5
(____Польша, злоти_____)*

-

x

x

-

-

10.7

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем
від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену
систему оподаткування (додаток Ф2)

-

x

x

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.8
10.9
10.9.1

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить
незалежну професійну діяльність (додаток Ф2)
Інші доходи, у т.ч.
у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що
отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))

* Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.
Код
ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ
рядка
11

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі:

3

(рядок

11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)

11.2

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного
(податкового) року
Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна

11.3

Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню

11.1

Сума доходів (грн, коп.)

2

1

110 000,00
-

110 000,00
-

Код
рядка

ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ

Сума доходів (грн, коп.)

12

Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок
10.6 + "УСЬОГО" графи 9 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІV додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)

206 300,00

Код
рядка

V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ´ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.)

п.п. 166.3.1
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

Категорії
витрат:

13

п.п. 166.3.2
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

п.п. 166.3.3
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

п.п. 166.3.4
п.166.3
ст. 166 ПКУ

6

п.п. 166.3.5
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

п.п. 166.3.6
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

14

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до
включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ)

15

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які
відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності

п.п. 166.3.7
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

п.п. 166.3.8
п. 166.3
ст. 166 ПКУ

-

-

Сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням
обмеження, встановленого підпунтком 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 14, але не більше рядка 15)
Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення

16
17

-

вказується без знака "-") (графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)

Код
рядка

VI. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Сума (грн, коп.)

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)

18

4 815,00
-

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права
на податкову знижку (рядок 17)
Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення
договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ
Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом
170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18)

19
20
21

-

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:
Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником
податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))

22
22.1

x
4 815,00

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року

22.2

-

(від'ємне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))

Розрахунки з бюджетом з військового збору:
Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за
результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)

23
23.1

x
1 444,50

VII. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ
ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

Код
рядка

24

Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового)
періоду, в якому виявлена помилка

25

Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

26

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок

26.1
26.2

Сума (грн, коп.)
податок на доходи
фізичних осіб

військовий збір

x
24, якщо рядок 25 > рядка 24)

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 < рядка 24) (значення вказується без знака "-")

27

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 26.1 × 3 або 5 %)

28

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ

Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку
Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:

Номер рахунку:

29 Найменування банку:
МФО банку:
Код рядка

Категорії
об'єктів **

1

2

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)
Рік набуття у власність/
Частка в загальній площі
Загальна площа
Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна
рік випуску (для
нерухомого майна
нерухомого майна
(країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна
рухомого майна)
(кв. м)
3

4

5

6

1

Відмітка про надання майна в
оренду (суборенду), житловий
найм (піднайм) ***
7

1

2
3

** КАТЕГОРІЇ ОБ'ЄКТІВ : 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7- автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні
повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно.

*** При заповненні вказується позначка (х).
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ)
№ з/п

Зміст доповнення

Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)
№ з/п

Зміст доповнення

Дата подання декларації:

.

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа

Сидоренко О. І.

V

(ініціали та прізвище)

(підпис)
1

Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

2

Заповнюється за бажанням платника податку.
3 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року
4
У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).
5

Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

6

Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено

складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

"___" ____________ 20__ року

транспортні засоби; 10 –

