Таблички для самоконтролю: Транспортний податок
Транспортний податок у 2015-2017рр.
Платники

2015
2016
2017
фізичні, юридичні особи, нерезиденти, які мають зареєстровані
в Україні власні легкові авто – об’єкти оподаткування

Об’єкт
оподаткування

Об’єм циліндрів
двигуна
Вартість

Ставка податку

легковий автомобіль
використовувався
до 5 років
понад 3 тис. куб. см
-

з року випуску* минуло не більше п’яти
років (включно)
Середньоринкова
вартість понад
1 033 500 грн.
(понад 750 розмірів
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на
01.01.2016
(1378×750)
25000 грн. на рік

Середньоринкова
вартість понад
1 200 000 грн.
(онад 375 розмірів
мінімальної
заробітної
плати,
встановленої
законом на
01.01.2017
(3200×375)

Середньоринкова вартість 2016-2017рр.
2016
2017
Визначається за методикою,
Визначається за методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів
затвердженою Кабінетом Міністрів
України, виходячи з марки, моделі,
України, станом на 1 січня
року випуску,типу двигуна, об’єму
податкового (звітного) року виходячи
циліндрів двигуна, типу коробки
з марки, моделі, року випуску, об’єму
переключення передач, пробігу
циліндрів двигуна пального.
легкового автомобіля. Розміщується на
Переглянути перелік легкових
офіційному веб-сайті Міністерства
автомобілів, які підлягають
економічного розвитку і торгівлі
оподаткуванню транспортним
України
податком у 2017 році на офіційному
веб-сайті Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
* У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок
сплачується за період з 1 січня поточного року та включаючи місяць, в якому термін
використання легкового автомобіля досяг (досягне) 5 років
! Починаючи з 2016 року не сплачується податок у разі незаконного заволодіння третьою
особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, за такий легковий
автомобіль з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного
заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним
документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до
Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

! У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок
сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови
слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту
отримання.

