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вiд l0.tr4.201ý ýs 26?D введsнО У ДiЮ нФвi ксдН бюдлсетНоi класифiкаrriý:

lцa доlоди фiзичнmt осiб, що
пн оOов'язковому декпаруванн}

Mi HicTepcTвo юgтн цiТ YKpaiH и

,щержазна фiска-пъна слухсба ykpaihil з MeToIc контролю за сплатою
ПОДаТКУ На ДОХОДИ фiЗИЧНКХ ОСiб (Далi - fiодвтск) та вiйськовоrс збору добЮДкетУ та дJIя пiдэнщехпя обiзпаностi ,рйrдя", якi в*лповiдlo до HgpMIIодажоВого кодексу Украi'ни (дшi - КодекЪ) зобов'язанi сплачуват}r податOк(sбiр), повiдомля€ Еас:Jrпне.

Вiдповiдно до п, ]79.I ст. I79 Кодексу платшнк ,одатlсу зобов'язаннй
ЕодаватИ рiчry декпараЦiю прО маfiнозшfi ствн i доходИ (дшi - д.**рачiя) увнпа,дкж, передбач€них роздлом IV розлiлом Кодексу.

Разом з тим вiдповiдно До п. fzg.z с-т. } 79 Кодек*у обов'язок Iшажшка
податку щодо подашu податковоi лекларацii вэапсаеться виконаним i uодаткOва
декларЦiя не под*€тъся, якщо такиfi Еяатник податку отимував доходн,
зýIФема:

]iД ошерашiЙ продФкУ (обмiну) маfiна' дарування, прН HoTapimlbHOI*fYlосвiдчэннi доrоэорiв з* я,шмЕ бу" .nn*й"fi 
- 

под*** 
"iдпоriдно до Iv

роздiлом Кодекiу;
У ЗИГЛЯДi Об'СкТiв спедщини, якi вiдповiдно д0 цьок} розлiлуошодатковуються за }lульовOю fiаэкою 1I0даТку таlабо з яких сплачено податок

вiдповiднo до л. 174.З ст. l74 Колсксу.

_ПрИ цьоt{У п.л. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу пареябач*}l0, що фiзвчхаособв, пiдповiлальна згiдно з ви}tоrами роздilry lv-кйксу зs нара,хуЕsння тff
}тринOння пФдатку ша доходи фiзичннх осiб, сплачус {перржо"уi) пЬдаrо* довiдповiдного бюджоту:

у разi нотарiальноп0 посвiдчення лопrворiв купiвяi-прOдахry майна
рGзидеýТамЕ тt ýерезждент&ми, госвiдчеН}ц дOгсвОрiв даруgа-шня чи впдачi
свiдоцтв про прsво нs спqдщику нерезидентf,м * за ,tйм нот*рiаlrъною
посэiдчен ня так}о( яоlъвор i в (одержан ня свiдоцтв) ;

в iншr*х виilцдкш( * зs iT пOдатковсю адFсою.
З мgтою наJ:ажflого ведёння 0перативного облiку пOдатку {збору), дФс

чFtOУ вiд 27.12f0l8 }lb 873 кГIро зsтзgрджsкнJl внёсе}lкя зйй ло *йЬу дос

illm шll ll:ll н lllnпшl]ll l 1ll
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l l0I I00I (свiйськовиfi збiр, що сплачуеtься за рeзультатамндекпарування)). - '
Такнм чином, Iшатннк}l полатку * фiзичнi особи, якi вiдпоВiдно до розлirуIV КодеКсу зобов'язднi сплатитИ податOк, ме звiльненi вiд поданнfi.дешrарацii(прп HoTapia,TlbHoMy посвiдченнi доmворiв таlвбо при вндЁчi свiдоlщв про правсiна спадщиЕу тощо), сплачують:

ПОД8ТOк За кодOм бюдпсстноТ класнфiкацii ( l ] 0] 0501D - <<податок Hs доходнфiзвчншr oci6, щФ сýпачу€тьýЯ фiзн"ннмr- *oб*n", якi нs пiдлягаютьобов' язковому декларуванr* ю}} ;
вiйоьковиfi збiр Ja кодом 6rод**r"оТ rсласнфiкацii l tOl 1000 * квiйськовийзбiр>.

ПОДаТОК зs кOдом бюджетноi lоlасифiкацii KI l0J 0500D - (податок н8 доходифiзrrчltих осiб, що сшIачу€ться фiзичним" о"ЬЬ*н за рФультатами рiчноголеtслвруванЕя));
вiйськовиfi збiр за кодом бюджетноiiкrrасифiкацii (l l0l t00l)) - квif,ськовиfiзбфa r1o сплачуетъся з8 рýзультатsмil декларування)).
слiд зillн'ч''гн, Що нормами Кодепrу nФ*oorra"o випqдкн, за яких яотарiуспосвiдчуе вiдповiдНий догоЗiр за 

"*чйо.ri докумэýта про сIшату податку добюдхсету та щокварта.lту trодае до кOнтролюючого орга$у за мiсцем
рштацryВаннЯ лерlкавноi нотарiа.llьноi_контори або робочогJ"t.i," привtlт}l0г0HoTapiyca iнформачiю про такий лоювiр. 

l -

з метою контолю за сплатою.поааr*у (збору) до бюджоту просимо довестизн8чешУ iнформацi'до Bcix органiв i посадо"пi blo, на якi no*io*"o обов'язокпосвiдryrgапr права, а також факти, що мають юрндиtIвG значGння, та вчинятиiншi шоТпрiальнi лiТ,. а ,r*о* розмiстиТ" 
"* 

оilцlr"ому cafiTi iнформацiйнеповiдомлOння згiдно iз додатком.

Додаmк: на l арк. в l прим.

У разi, якщо плап{ик податку
декларацiю, визнвчитш та сплатити cBoi
випqдку пл8тник податку сплачуе:

В.о. дпрсrtтора .Щепшртам GEry
подажiз i зЕорiв з ф*знчнlrх oci$

фiзична особа зобов'язцний подати
податковi зобоп'язuннJl, то "ý такому

?. чуý

Свiтлвнв Воrолнмнршп 284 l8 2l
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дфс ввsдено у дIю lloBi коди бюдэrетпоl rеласзфiкацii tцФо Tg
зifiськgаоrо зýору

дhя наJIежнопo в€дення опер8тивпо}о облiку податIqу (збору) дФс
ввЁдежо у дю яовi кодн бюрrtотноi кrrаснфiк*цii:

l 1010501 - (fiодаток на доходн фiзичних осiб, що сплачу€ться фiзичuимн
особшrип якi не пiдlягаrоть dов'язковому декJIарувакнюD ;

1 l0I t 00i * <<вi*оьковиfi збiр, що сялачуgtБýя зs результатЕми декларуýfiIlняll.

Оrэrсе, вiдтtпор:

I. Ш*rтпнк податку фiзlчва особап яка вiдпозiдшо до рrдir,у IV
IIодатк*эог.в ýодgкtу зо*оа'язпп* сilлатптв податок, алэ звiльшеýý вц
пýдання дsкJlЁрlцii (пря шотарiальпоilу посвiдчекшi договэрiв та/вбо прн
шrцачi свцаtтз hpo яраво н8 спадщ}l}lу тощо}, ýllлачу€:

- податýк за кодом бюдхсетноi шrасифiкацii <<1l0r0ýOlr> - кподаток на доходý
фiЗИчнж осiб, що сплачуеться фiзнчннмн особамн, якi не пiд.пягаютъ
обов'язковому декларувa}lнюD ;

- вiйоькgвнй збiр за кодом бюджgrноi класифiкацii (lIýII0fi}> - <вiйськовнfi
збiр>.

rI. IIлатнrrк податцу - фiзнчпа особа, яка зобов'пз*llа податш деклар*цiю,
вЁзн8чýтш та спл*тнтн cBoI подвтковi зобоз'f}*ння, сfiлачJa€;

- подЁток за кýдом бюджетноi к:rаснфiкацii (t1010ýB0> - (податок на доходи
фiзкчнллх аоiб, що сrшатуеться фiзнчними о+обами за резуJьтатами рiчноrо
декпарув8ння}};

.ч ч -| . a- вifiськовий збiр за кодOм Sюджетноi класнфiкацii <с1l0tlt}$l> - квiйськовrй
зSiр, що спý*чу€ться за р€зуlIьтатами дехлsрув&ýвя>).


