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? Чи потрібно сплачувати пенсійний збір під час придбання майнових прав на 
нерухомість? 

 

При інвестуванні будівництва нерухомості доволі поширеною практикою серед забудовників 
на сьогоднішній день є продаж на етапі будівництва майнових прав на таку нерухомість. 

В даному випадку укладається договір купівлі-продажу майнових прав, за яким інвестор 
купує право набути у власність об'єкт інвестування після здачі його в експлуатацію. 

Після прийняття об'єкта інвестування в експлуатацію продавець зобов'язується передати 
покупцю готовий об'єкт інвестування за відповідним актом приймання-передачі. 

Майнові права покупця після прийняття об'єкта інвестування в експлуатацію реалізуються 
шляхом набуття права власності на об'єкт інвестування, оформлення та реєстрації покупцем 
відповідних правовстановлюючих документів на цей об'єкт. 

Як бачимо, в згаданій схемі сторони мають справу не з договором купівлі-продажу 
нерухомості, а з договором купівлі-продажу майнових прав на неї. Тобто, предметом 
договору виступає не придбання нерухомого майна, а придбання майнових прав. 

У зв'язку з цим постає цілком логічне питання: чи необхідно сплачувати пенсійний збір у 
даному випадку? 

Нагадаємо, що згідно із п. 9 ст. 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне 
страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР (далі – Закон № 400) юридичні та фізичні особи, 
які придбавають нерухоме майно, належать до кола платників збору на обов'язкове 
державне пенсійне страхування (далі – пенсійний збір). 

Об'єктом оподаткування пенсійним збором визначено вартість нерухомого майна, 
зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна (п. 8 ст. 2 Закону № 400). 

Ставка збору становить 1 відсоток від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі 
купівлі-продажу такого майна. 

Як уже зазначалося, договір купівлі-продажу нерухомо майна в ситуації, яка розглядається, 
не укладається. Також потрібно враховувати позицію Верховного Суду України, який у 
постанові від 18.11.2015 у справі № 6-1858цс15 зазначив, що за змістом договорів купівлі-
продажу майнових прав покупець отримує лише право на набуття права власності, а не 
саме право власності на нерухоме майно. 



 
Тобто, оскільки предметом договору виступають майнові права, то право власності на 
нерухомість за таким договором до покупця автоматично не переходить. Відтак, формально 
такий правочин не буде придбанням нерухомості, а отже не повинно виникати і обов'язку 
сплати пенсійного збору. 

На користь відсутності обов'язку сплати пенсійного збору свідчить і те, що окремого порядку 
звітування про його сплату під час придбання нерухомості законодавством не передбачено, а 
контроль за сплатою пенсійного збору здійснюють лише нотаріуси під час посвідчення 
договорів купівлі-продажу нерухомості (п. 15 прим. 3 Порядку сплати збору на обов'язкове 
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого 
постановою КМУ від 03.11.1998 № 1740). Тобто, документ про сплату пенсійного збору під 
час придбання нерухомості може зацікавити лише нотаріуса, який посвідчуватиме договір 
купівлі-продажу нерухомого майна. 

Отже, оскільки: 

– контроль за сплатою пенсійного збору під час придбання нерухомості здійснює тільки 
нотаріус, а окремого порядку адміністрування цього платежу немає; 

– предмет договору купівлі-продажу нерухомого майна відрізняється від предмету договору 
купівлі-продажу майнових прав; 

– договір купівлі-продажу майнових прав не підлягає нотаріальному посвідченню, 

то, на думку автора, у випадку придбання майнових прав на нерухомість за договором 
купівлі-продажу майнових прав об'єкта оподаткування пенсійним збором не виникає, збір не 
сплачується ні під час укладання такого договору, ні під час оформлення 
правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості. 

  

Сергій Кучеренко Консультант, Група компаній «Кейнас»

 
 

  

Дата підготовки 21.10.2016 
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2016 
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2016 

 

 


