
Нові правила оцінки нерухомості 

01.01.2014  набувають чинності нові правила оцінки нерухомості для оподаткування. Тепер жодна угода купівлі-продажу квартири або будинку не буде оформлена нотаріусом, якщо він не знайде в реєстрі Фонду державного майна (далі – ФДМ) звіту про оцінку цього майна, зробленого фахівцем, що пройшов навчання і отримав сертифікат ФДМ.
Відповідно до Податкового кодексу, оподаткуванню підлягає дохід, отриманий від продажу об’єкта нерухомості, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижчої за оцінну вартість. Тобто, саме на оцінну вартість орієнтуються при нарахуванні податків та інших платежів (в пенсійний фонд і при оформленні операції у нотаріуса). Податок на продаж нерухомості платиться з тієї суми, яка більша: продажної ціни або оцінної вартості.
Оплата податків при продажі нерухомості:
- 0% – якщо  житло продається не частіше одного разу за три роки;
- 5% – якщо  продається нерухомість (навіть незавершене будівництво), що знаходилася у власності менше 3 років;
-  15% – якщо нерухомість продається  іноземцем.
Щоб зробити оцінку по-новому, треба знайти сертифікованого оцінювача на сайті ФДМ (наразі у списку, який постійно оновлюється, зареєстровано 455 фахівців-оцінювачів в усіх регіонах), обрати суб’єкт оцінної діяльності (далі – СОД), зателефонувати за вказаним у реєстрі ФДМ телефоном і домовитися про візит.
Вартість оцінки в усіх СОД регулюється ФДМ, зараз вона становить 300 грн.
Перелік документів для оцінки вартості квартири:
- свідоцтво на право власності або інший правовстановлюючий документ (договір купівлі-продажу, рішення суду, договір задоволення прав іпотекоутримувача, договір дарування, інше);
 	- технічний паспорт БТІ;
- паспорт та ідентифікаційний код;
 	- відомості про наявність обтяжень, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями, наявністю орендарів, юридичних застережень, угод, контрактів, договорів (за наявності);
 	- фотографії нерухомості (за бажання замовника).


Отже,  обравши СОД і з  перерахованими вище документами необхідно прийти до оцінювача. Його робота автоматизована і будується по одній зі спеціальних програм. Комп’ютерні програми допомагають формувати оцінну вартість, виходячи із знайдених фахівцем аналогів. Тому експерти радять якомога більше розповідати про свою квартиру. Важливо все: від місця розташування (центр – околиця) до інфраструктури. Адже зелена зона на карті може бути доглянутим парком або покинутим пустирем, в промзоні може бути склад або шкідливе виробництво. Важливо, чи є поряд поліклініка та дитячий садок, супермаркет, транспортна розв’язка або метро.
Оцінювач обов’язково запитає про тип будинку (сталінська забудова, хрущовка  (цегляна або панель), багатоповерхова забудова, старовинна або довоєнна забудова, індивідуальний будинок тощо), матеріали стін і перекриттів, наявність ліфта і домофона, наявність балконів і вбудованих меблів, чи є консьєржка в будинку або квартира підключена до сигналізації, який стан кожної з кімнат (наприклад, паркетна підлога або лінолеум) та ін.
До речі, в оцінці враховується  і людський фактор, адже проблемний сусід – такий самий понижуючий продажну вартість фактор, як, наприклад, бензоколонка навпроти вікон, саме тому оцінна вартість зазвичай нижча від реальної.
Підписуючи договір, замовник  повинен вивчити  всю інформацію, яка була прийнята з правовстановлюючих документів та його слів, і тільки після цього - піти в банк для проведення оплати.
Однак, якщо замовник не згоден з результатами оцінки, він може її не прийняти і зажадати коригування. Оцінка дійсна тільки після підпису замовника.
Після проведення оплати оцінювач приступає до роботи, розшукуючи аналоги, на основі цін, на які і вираховується комп’ютерною програмою оцінна вартість. 
Вимога про особистий огляд на місцевості знята, тому сертифікований фахівець на прохання замовника може оцінювати нерухомість в будь-якому регіоні. Наприклад, побажавши продати квартиру у Воловці і маючи на руках правовстановлюючі документи, господар може замовити її оцінку де завгодно:  хоч у Львові, хоч  Харкові,  хоч у столиці.
На руки готову оцінку замовник отримує протягом двох тижнів. Термін дії податкової оцінки для цілей купівлі-продажу, обміну – 6 місяців. Отже, якщо  протягом півроку Ви не встигнете завершити угоду,  - доведеться замовляти нову оцінку.
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