ВИ ЗАПИТУЄТЕ – МИ ВІДПОВІДАЄМО

Після прийняття 20.10.2014 Закону України №1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо деяких питань спадкування», який (крім пунктів 3 та 4 Розділу І, які вже діють*)
вступає в силу з 01.01.2016, постає питання – чи потрібна оцінка майна (коштів, майна, майнових чи
немайнових прав), яке успадковується спадкоємцем, і якщо потрібна, то коли її (оцінку) слід робити?
Відразу ж зауважимо, що все сказане нижче про оцінку при успадкуванні, один в один стосується і
оцінки при обдаруванні. Така тотожність оцінок при успадкуванні і обдаруванні випливає з того, що,
згідно з п.174.6 ст.174 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N2755-VI (ПКУ)

*
3. Абзац восьмий частини другої статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №47, ст.251; 2003 р., №38, ст.313; 2004 р., №2, ст.6, №11, ст.140) доповнити словами
«крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні спадкоємцями першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування
ними за законом, так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також при спадкуванні власності, вартість якої
оподатковується за нульовою ставкою».
4. Частину п’яту статті 5 та абзац четвертий частини першої статті 13 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., №15, ст.229; 2013 р., №25, ст.251) після слова «спадкуванні» доповнити словами «(крім випадків спадкування спадкоємцями першої
та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом
представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою)».
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«кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку,
оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини».
Звертаємо увагу, що пункти 3 та 4 Розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо деяких питань спадкування», наголошують, що при успадкуванні (обдаруванні)
оцінка майна не є обов’язковою при укладанні угод успадкування (дарування) на відміну від
укладання інших угод з відчуження майна, коли оцінка майна є обов’язковою.
З упевненістю можна стверджувати, що це не так.
Лише в цьому випадку
оподатковується за нульовою ставкою просто

.
, тому що в річній податковій декларації майно, що
.

Оскільки, відповідно до п.174.3 ст.174 ПКУ особами, відповідальними за сплату (перерахування)
податку до бюджету, є спадкоємці (обдаровані), які отримали спадщину (подарунок), то
:
1. Для спадкоємців (обдарованих) – резидентів, які отримують спадщину (подарунок) від
спадкодавців (дарувальників) – нерезидентів, а також для спадкоємців (обдарованих) –
нерезидентів, які отримують спадщину від спадкодавців (дарувальників) – резидентів.

. Спадкоємці – нерезиденти
зобов’язані сплатити податок через банківські установи до бюджету для отримання свідоцтва
про право на спадщину, за місцем нотаріального оформлення такого свідоцтва (за місцем
розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори);
2. Для спадкоємців (обдарованих), які оподатковуються не за нульовою, а за 5% ставкою оцінка
майна також необхідна.
Це пояснюється тим, що

визначений саме

. Цей дохід повинен бути
.

Єдина відмінність від пункту 1 та, що нерезиденти зобов’язані сплатити податок
об’єктів спадщини (дарування), в той час як спадкоємці
(обдаровані), які не є членами сім’ї спадкодавця (дарувальника) першого ступеня споріднення,
повинні сплатити податок на доходи фізичних осіб в розмірі 5% від його вартості, визначеній на
дату укладання угоди,
.
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий)
період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб –
року, що настає за звітним (пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ).
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Отже,
. Єдине, що відрізняє нотаріальне посвідчення угод відчуження від угод успадкування
(дарування), що при відчуженні нотаріус обов’язково вимагає документ про сплату податку на дохід,
а при успадкуванні (даруванні) такий документ не потрібен (за винятком нерезидентів, дивись
пункт 1).

В період підготовки даного матеріалу до опублікування
, у
зв’язку з чим, в доповнення до відповіді щодо оцінки майна для успадкування (обдарування) можна
уже ствердно констатувати, що оцінка майна при успадкуванні (обдаруванні) завжди потрібна у
випадку, якщо майно оподатковується не за нульовою ставкою податку. Це випливає із нещодавно
прийнятого Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VІІІ, де
однозначно стверджується наступне:
18) абзац восьмий частини другої статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №47, ст.251;
2003 р., №38, ст.313; 2004 р., №2, ст.6, №11, ст.140; із змінами, внесеними Законом України
від 21 жовтня 2014 року № 1709-VІІ) викласти в такій редакції:
«оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при
спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою».
Таким чином,
. Єдине, що
відрізняє нотаріальне посвідчення угод відчуження від угод успадкування (дарування), що при
відчуженні нотаріус обов’язково вимагає документ про сплату податку на дохід, а при успадкуванні
(даруванні) такий документ потрібен лише для нерезидентів. Особи, які сплачують податок не за
нульовою ставкою, сплачують податок після подання Податкової декларації (хоч не забороняється
сплачувати такий податок і до подання Податкової декларації, зокрема, при укладанні Угоди
успадкування (дарування) за визначеною ставкою податку – розміром 5% від вартості успадкованого
(подарованого) майна).
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Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання,
будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та
пропозиції.
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