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Так, дійсно  

і кожен нотаріус повинен разом з іншими необхідними документами вимагати, в тому числі, і звіт з 

незалежної оцінки такого майна (майнових прав). При цьому звіт з незалежної оцінки майна 

(майнових прав) необхідний  сторін. Для всіх спадкоємців 

(обдарованих), незалежно від того оподатковуються вони за нульовою чи за 5% ставкою, оцінка майна 

все одно необхідна. 

Це пояснюється тим, що саме за величиною вартості будь-якого об’єкта спадщини (подарунку), що 

успадковується спадкоємцями (обдарованими), які є чи не є членами сім’ї спадкодавця 

(дарувальника), нараховується  в розмірі 1,5% від отриманого фізичною особою 

доходу. Цей дохід повинен бути визначений саме  успадкування 

(дарування) і сплачений в бюджет . 

Вищесказане випливає з Підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Податкового Кодексу України, 

де стверджується наступне (джерело інформації): 

 

161. Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України 

про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий 

збір. 

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 

цього Кодексу. 

1.2. Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 

цього Кодексу. 

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, 

визначеного підпунктом 1.2 цього пункту. 

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету 

здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за 

ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
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Це означає, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, зокрема у вигляді: 

 процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, 

сплачених резидентами України; 

 доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду майна; 

 доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних 

прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; 

 доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків 

на території України; 

 доходів страховиків – резидентів; 

 інших доходів; 

 спадщини, подарунків, виграшів, призів. 

 

 

 

  

http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/178928.html
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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. 

04205, Україна, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 

будинок №21, корпус №3, 

офіс №9 (шостий поверх) 

Офіційний сайт Асоціації: 

http://www.afo.com.ua/ 

 

Електронна пошта 

виконавчої дирекції АФО: 

office@afo.com.ua 

Голова Асоціації 

Степан Йосипович Максимов 

(044)502-23-54, (067)232-03-45 

 

Виконавчий директор АФО 

Ганна Андріївна Юрченко 

(044)502-23-54, (097)177-83-80, 

(050)443-32-27, (067)498-90-06 

Адреса сервера бази даних: 

https://afo-base.com.ua/ 

 

Менеджер служби 

технічної та інформаційної підтримки 

Євген Псярнецький 

(097)334-11-69 

admin@afo-base.com.ua 

Номер розрахункового рахунку: 

26001000181109 

 

Банк: 

Публічне акціонерне товариство 

«ФІДОБАНК» у місті Києві 

 

МФО – 300175 

 

Код ЄДРПОУ – 33780473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


