
Яким чином оподатковується ПДФО та військовим збором дохід, отриманий ФО – платником 

податку від іншої ФО внаслідок відступлення права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового 

приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію? 

 

Джерело: ЗІР, категорія 103.02 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Податковим кодексом 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Згідно з п.п. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 ПКУ відступлення права вимоги – це операція з переуступки 

кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією 

вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.  

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV ПКУ, відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 

162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи з 

джерела їх походження в Україні. 

Дохід з джерелом їх походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або 

нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату 

(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) 

економічній зоні (п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід до якого включаються інші доходи, крім визначених ст. 165 ПКУ.  

Згідно з п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 відсотків. 

 Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету 

визначено ст. 168 ПКУ. 

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити 

суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за 

наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 

ПКУ). 

Статтею 179 ПКУ визначено порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи 

(податкової декларації). 

Враховуючи викладене, дохід у вигляді коштів, отриманих фізичною особою від іншої фізичної особи, 

яка не є податковим агентом, за договором про відступлення права вимоги на нерухоме майно у вигляді 

житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію включається до 

її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних 

осіб на загальних підставах. 


