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Відповідальність нотаріусів та рієлтерів за неповідомлення про укладання 

договору оренди 

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє, що Законом 

України від 16.01.2020 №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» введено нові штрафи 

для нотаріусів та рієлтерів за неповідомлення про укладення договорів оренди. 

Зокрема, пунктами 1191.1, 1191.2 статті 1191 Податкового кодексу України 

визначено, що порушення нотаріусом порядку або строків подання інформації 

щодо посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості в разі вчинення такої 

нотаріальної дії та порушення суб'єктом господарювання, який провадить 

посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості 

(рієлтером), порядку або строків подання інформації про укладені за його 

посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості - 

передбачають накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожне таке 

порушення. 

За такі повторні дії вчинені суб'єктом протягом року до якого вже було 

застосовано штраф за аналогічні порушення, передбачено накладення штрафу в 

розмірі 1360 гривень за кожне таке порушення. 

Нагадаємо, відповідно до пп 170.1.5 ПКУ у разі вчинення нотаріальної дії 

щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний 

надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою 

адресою платника податку – орендодавця. Повідомлення про нотаріальне 

посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості надсилаються державними 

та приватними нотаріусами до органів державної податкової служби у день 

посвідчення таких договорів. Форма Повідомлення про нотаріальне 

посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. №1242 «Про затвердження зразка 

повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів 

нерухомості». 

Крім того, інформуємо, що нотаріус який посвідчує договір з продажу 

(обміну) об'єктів нерухомості між фізичними особами щокварталу має подавати 

до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної 

контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий 

договір, включаючи її до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку. Форма 
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Податкового розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими 

агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. №4. 

Також, нагадуємо, підпунктом 170.1.6 ПКУ передбачено, що суб'єкти 

господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням 

послуг з оренди нерухомості (рієлтери), зобов'язані надіслати інформацію про 

укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду 

нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації за 

встановленою формою. Форма Інформації суб’єктів господарювання, які 

провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди 

нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові 

договори (угоди) затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 

13.05.2017 р. №497. Слід зазначити, що Інформація про укладені цивільно-

правові договори (угоди) подається платниками до контролюючих органів в 

строки, передбачені для подання податкового розрахунку, а саме: протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ). 
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