
Чи потрібно у податковому розрахунку за ф. 1ДФ нотаріусу та/або 

уповноваженій посадовій особі відповідного органу місцевого 

самоврядування відображати інформацію про суми отриманого 

платником податку доходу у вигляді спадщини (подарунку), який 

оподатковується за нульовою ставкою, та оціночна вартість якого не 

визначається? 
ЗІР, категорія 103.25 

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою на території України у вигляді 

спадщини, здійснюється згідно з нормами ст. 174 Податкового кодексу України від 02 грудня 

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

Об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ, подаровані платнику податку іншою 

фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розд. ІV ПКУ для 

оподаткування спадщини (п. 174.6 ст. 174 ПКУ). 

Згідно з п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, що 

успадковується спадкоємцями, які не зазначені у п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ, 

оподатковується за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ. 

При цьому, п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ визначено, що за нульовою ставкою податку 

на доходи фізичних осіб оподатковуються: 

а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого 

ступенів споріднення;  

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б», «ґ» п. 174.1 ст. 174 ПКУ, що 

успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б» 

п. 174.1 ст. 174 ПКУ, що успадковуються дитиною-інвалідом;  

в) грошові заощадження, поміщені до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку 

СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні 

цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації 

Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання 

СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, 

поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 

- 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.  

Відповідно до п. 174.4 ст. 174 ПКУ нотаріус за місцем розташування державної 

нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених 

пунктах – уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування 

за місцем відкриття спадщини щокварталу подають до контролюючого органу інформацію 

про видачу свідоцтв про право на спадщину в порядку, встановленому розд. ІV ПКУ для 

податкового розрахунку. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про 

посвідчення договорів дарування. 



Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку 

(ф. 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4                                

(далі – Порядок). 

Відповідно до довідника ознак доходів фізичних осіб, який є додатком до Порядку, за 

ознакою «113» відображаються дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття 

ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав відповідно до                    

п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ, тобто дохід, який підлягає оподаткуванню за 

нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. 

Пунктом 174.8 ст. 174 ПКУ визначено, що у разі спадкування будь-яких об’єктів 

спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з 

метою оподаткування не визначається.  

Якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, 

оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.  

В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом 

оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунків, визначена згідно із 

законом.  

Враховуючи викладене, нотаріус та/або уповноважена посадова особа відповідного 

органу місцевого самоврядування в податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу 

«113» відображає інформацію про суми отриманого платником податку-фізичною особою 

доходу у вигляді спадщини / дарунку (сума доходу зазначається – нуль), що оподатковується 

за нульовою ставкою, та оціночна вартість якого не визначається. 


