
ПОДАТКИ:
КЛЮЧОВІ ВИМОГИ

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ 
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВТСВА

фінансова

кримінальна

25 % від податкового 
зобов’язання 50 % за повторне неподання 

протягом 1 095 діб

170 за кожне таке порушення

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила 
всі обов'язкові платежі та відшкодувала шкоду, завдану їх несвоєчасною сплатою

1020 грн за кожне таке порушення, якщо до платника 
протягом року було застосовано штраф за таке порушення

грн

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ФАКТУ ЗАНИЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ ОПОДАТКУВАННЯ 
ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ

УХИЛЕННЯ ВІД 
СПЛАТИ ПОДАТКІВ 

НЕСПЛАТА ШТРАФУ У 
ВИПАДКУ ЗАВДАННЯ ШКОДИ 
ДЕРЖАВІ В ОСОБЛИВО 
ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ**  

НЕСВОЄЧАСНА СПЛАТА УЗГОДЖЕНОЇ СУМИ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

17 000-425 000* грн
штрафу в залежності 
від розміру шкоди

До 3 років 
позбавлення права 

обіймати певні посади
з конфіскацією майна 

чи без неї 

5-10 років 
позбавлення волі 

*вартісне вираження від 1 000 до 25 000 
 НМДГ станом на 01.01.2019 р.

**штраф не може  бути меншим за розмір 
   завданої шкоди; шкода у особливо великих 
   розмірах — 4,8 млн грн (5 000 НМДГ у 2019 р.)

10
НЕПОДАННЯ/НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

% погашеної суми податкового 
боргу при прострочені до 30 днів 20 % при прострочені 

більше 30 днів

тел.: +380 44 499 6000
тел.: +380 44 389 5000
Музейний провулок, 10

Київ, Україна, 01001
info@sk.ua

sk.ua

Інформація відображена тільки з метою ознайомлення і не є настановою або консультацією для прийняття рішень



КОЛИ ВАМ ПОТРІБНО СПЛАТИТИ ПОДАТОК:

МАЄТЕ ДОХОДИ? 
СПЛАЧУЄТЕ
ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

МАЄТЕ НЕРУХОМІСТЬ? 
СПЛАЧУЄТЕ
ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

МАЄТЕ АВТО? 
СПЛАЧУЄТЕ
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

МАЄТЕ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ? 
СПЛАЧУЄТЕ
ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПРИ ПОРУШЕННЯХ

Подається, якщо: 

СТАВКИ ПДФО ДЛЯ РІЗНИХ ДОХОДІВ 

0% 

не оподатковується 

5% 

30 квітня 31 липня декларація 

9% 

18% 

граничний 
термін
сплати 
податку

Спадщина 
та/або подарунки 
(якщо спадкоємець 
та/або обдарований 
1-го та 2-го ступеня 
споріднення)1,5% на всі доходи 

(з незначним виключенням)

Інвестиприбуток та проценти 
на ОВДП, дохід від продажу 
нерухомості та рухомого майна 
(за певних умов)

Іноземні доходи, 
роялті, призи, 
доходи 
від лізингу 
та оренди, 
процентні 
або дисконтні 
доходи 
(крім ОВДП)

граничний 
термін 
подачі 
декларації 

Пільги:
• квартира — перші 60 м²
• будинок — перші 120 м²  

Оподатковуються:
• земельні ділянки у власності або користуванні 
• земельні частки у власності
 

отримували 
іноземні доходи 

отримували доходи 
від продажу та оренди 
нерухомого майна

отримували 
інвестиційні доходи 

деякі інші доходи 

Легкові авто:
віком до 5 років
вартістю > 375 МЗП

Дивіденди 
нараховані 
нерезидентами, 
ІСІ та суб'єктами 
господарювання 
неплатниками 
податку 
на прибуток
(платниками 
Єдиного податку)

Дивіденди 
по акціях, 
дохи від 
продажу 
нерухомості 
та рухомого 
майна 
(за певних умов)

площа

1,5% МЗП
за 1 м²

обсяг податку 
залежить від ставка

кількість авто

25 000 грн
за авто

площі, нормативної грошової
оцінки та місцезнаходження

0,1%...5% від нормативної 
грошової оцінки


