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Відмітка про одержання:
вхідний № ____________
дата __________________
штамп органу доходів і зборів

Додаток
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1 





№
Порядковий номер, що
відповідає  р.1.1.Т







Додаток №2



до

Звітної





Нової звітної





Уточнюючої 
Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості
Одиниці виміру:  м2 – з двома десятковими знаками; 
гривні – з двома десятковими знаками 
№ з/п
Тип об’єкта житлової нерухомості 
(зазначається код *)
Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об’єкти житлової нерухомості
Дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно**

Місцезнаходження (адреса) об’єкта житлової нерухомості, його назва (тип)
Код території, на якій розташовано об'єкт житлової нерухомості, за КОАТУУ
Житлова площа відповідно до документів, що підтверд-жують право власності (усього)
Вид спільної власності (перебування об’єкта житлової нерухомості у спільній частковій, спільній сумісній власності (у тому числі поділена, не поділена у натурі)3
Розмір 
частки/поділу житлової площі, яка знаходиться у спільній частковій, спільній сумісній власності3
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Продовження додатка
24









34














(дата подання декларації)


Керівник (уповноважена особа) 
платника податків                                               __________________         _____________________
                                                                                           (підпис)                                    (прізвище, ініціали)
                                                                                       
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія та номер паспорта5










                                                                                        

                                                                   М. П.

Головний бухгалтер (уповноважена 
особа з ведення бухгалтерського обліку)            _________________         _____________________
                                                                                             (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія та номер паспорта5












* 1 – квартира; 2 – житловий будинок; 3 – інше.
** Зазначається дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
1Додаток є невід’ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.
2 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).
3 Заповнюється платниками, у яких відповідно до документів про право власності на об’єкти житлової нерухомості ці об’єкти перебувають у власності відповідно до підпунктів “а”, “б”, “в” підпункту 265.1.2  пункту 265.1 статті 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України.
4 За потреби кількість рядків 1 – 3 може бути збільшено або зменшено. 
5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

