
Визначення дати терміну використання легкового автомобіля з метою оподаткування 
транспортним податком

      Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що об’єктом оподаткування 
транспортним податку є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти 
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за 
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 01 січня податкового 
(звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу 
пального.

      Щороку до 01 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального 
розвитку і торгівлі, на своєму офіційному вебсайті розміщується перелік легкових 
автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі 
дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип 
пального.

      Норми визначені п. п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ).

      Підпунктом 267.6.3 п. 267.6 ст. 267 ПКУ визначено, що органи внутрішніх справ 
зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації 
об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку 
фізичними та юридичними особами.

      З 01 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, 
зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати 
контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку 
фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на 
перше число відповідного місяця.

      Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

      Відповідно до п. п. 14.1.163 п. 14.1 ст. 14 ПКУ перша реєстрація транспортного засобу – 
реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами 
України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

      Новий транспортний засіб – транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації 
уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію (п. п. 
14.1.124 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).



      Транспортні засоби, що використовувалися, – транспортні засоби, на які уповноваженими 
державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають 
право експлуатувати такі транспортні засоби (п. п. 14.1.251 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

      Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а 
також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, 
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 
транспортних засобів та мопедів встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 07 
вересня 1998 року № 1388.

      Якщо на транспортні засоби уповноваженими державними органами, в тому числі 
іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право їх експлуатувати, то вони 
вважаються використовуваними. Датою початку користування (вводу в експлуатацію) 
транспортних засобів, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, 
вважається дата їх першої реєстрації, визначена в реєстраційних документах, які видано 
уповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці транспортні засоби 
на постійній основі.

      У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації транспортних засобів 
датою початку використання транспортного засобу вважається календарна дата його 
виготовлення (день, місяць, рік). У разі якщо календарну дату визначити неможливо, то 
такою датою слід вважати 01 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних 
документах.
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