
Який порядок оцінки транспортних засобів при продажу (обміну) об’єктів 

рухомого майна та чи має право ФО застосовувати середньоринкову 

вартість транспортного засобу? 

ЗІР, категорія 103.22 

Відповідно до п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року            

№ 2755-VI із змінами та доповненнями дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта 

рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, 

визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПКУ. 

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається 

виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче 

середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної 

вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку). 

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається 

щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску 

та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу                    

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

Порядок оцінки транспортних засобів визначено наказом Міністерства юстиції 

України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 «Про затвердження 

Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» із змінами та 

доповненнями (далі – Методика). 

Методика встановлює порядок оцінки (визначення вартості) колісних транспортних 

засобів (далі – КТЗ), а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оціночні процедури 

визначення вартості КТЗ. 

Вимоги Методики є обов’язковими під час проведення автотоварознавчих експертиз та 

експертних досліджень судовими експертами науково-дослідних інститутів судових 

експертиз Міністерства юстиції України, експертами науково-дослідних експертно-

криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, експертами інших 

державних установ, суб’єктами господарювання, до компетенції яких входить проведення 

судових автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень, а також всіма суб’єктами 

оціночної діяльності під час оцінки КТЗ у випадках, передбачених законодавством України 

або договорами між суб’єктами цивільно-правових відносин (п. 1.3 розд. І Методики). 

Враховуючи вищевикладене, оцінка транспортних засобів здійснюється у порядку 

визначеному Методикою.  

При цьому дохід від продажу (обміну) транспортного засобу за вибором платника 

податку визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не 

нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його 

оціночної вартості. 


