
Яким чином СГ, який має об’єкти нерухомості, розташовані на 

територіях, підпорядкованих різним органам місцевого 

самоврядування, що обслуговуються різними контролюючими 

органами, може виправити помилку в декларації з податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі невірно 

вказаного коду за КОАТУУ органу місцевого самоврядування? 
 

ЗІР, категорія 106.07 

Відповідно до п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України                        

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

податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 

звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 

місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація), за формою, встановленою у 

порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками 

поквартально. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу 

України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами і доповненнями (п.п. 266.9.1 п. 266.9 

ст. 266 ПКУ). 

Форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408                 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897)                                 

(далі – Декларація), передбачає заповнення додатка 1 (для об’єктів оподаткування 

житлової нерухомості) та додатка 2 (для об’єктів оподаткування нежитлової нерухомості), 

які є її невід’ємною частиною. При цьому відповідний тип додатка забезпечує обчислення 

податкового зобов’язання за видами об’єкта/об’єктів оподаткування. За відсутності у 

платника відповідного виду об’єкта оподаткування, тип додатка, у якому обчислюється 

податкове зобов’язання для такого виду об’єкта оподаткування, до Декларації не 

додається. 

У рядку 1 заголовної частини додатків 1 та 2 до Декларації зазначається код за 

КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на 

адміністративно-територіальну одиницю, на території якої розташовано об’єкт/об’єкти 

нерухомості. За кожним таким кодом КОАТУУ складається окремий додаток. 

Згідно з інформацією до Декларації до контролюючого органу за 

місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування подається одна Декларація. У разі 

існування об’єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-

територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого 

самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним 

відповідним контролюючим органом, подається одна Декларація з кількома додатками 

відповідного типу.  

У разі подання Декларації з невірно вказаним КОАТУУ, за місцем розташування 

об’єкта/об’єктів оподаткування виникає факт неподання або несвоєчасного подання 

Декларації і до такого платника податку застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 

120 ПКУ. 



Відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах                 

(з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно                   

(у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у 

раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею),             

він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за 

формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені 

показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний 

податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за 

результатами електронної перевірки) виявлені. 

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної 

перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових 

періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ:  

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у 

розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;  

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається 

за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження 

податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої 

суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.  

Враховуючи вищезазначене, у разі самостійного виявлення невірно вказаного коду 

за КОАТУУ органу місцевого самоврядування в Декларації, суб’єктом господарювання, 

який має об’єкт/об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, підпорядкованих різним 

органам місцевого самоврядування, що обслуговуються різними контролюючими 

органами, подається:  

 до контролюючого органу з невірно вказаним кодом КОАТУУ – уточнююча 

Декларація, в якій відображається до зменшення податкове зобов’язання з податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

 контролюючому органу за вірним КОАТУУ – Декларація за типом «Звітна». 


