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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
№6

Земельний податок.
Які нюанси треба знати?
Цей лист носить нформац йний характер та не є ндив дуальною податковою консультац єю, оск льки не базується на
особливостях фактичних обставин операц й конкретного платника податку. Інформац йний лист ґрунтується на
положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, як можуть зм нитися в майбутньому.
Кожен платник податку у порядку ст. 52-53 ПКУ може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних
обставин операц й та наданням в дпов дних матер ал в для отримання ндив дуальної податкової консультац ї.
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ФІЗИЧНА ОСОБА –ПІДПРИЄМЕЦЬ – ПЛАТНИК
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ, ЯКИЙ
ВИКОРИСТОВУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ
ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ТОВАРОВИРОБНИЦТВА, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД
ОБОВ’ЯЗКУ СПЛАЧУВАТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
Платник єдиного податку четвертої групи, який оформив свої права на
земельну д лянку, в дпов дно до вимог чинного законодавства,
зв льняється в д сплати земельного податку. Якщо земельна д лянка
не використовується платником єдиного податку четвертої групи для
ведення с льськогосподарського товаровиробництва, зв льнення в д
сплати земельного податку немає.
Окр м цього, зв льняються в д сплати земельного податку ф зичн
особи – власники земельних д лянок, земельних часток (паїв) та
землекористувач , як передають так земельн д лянки та земельн частки
(паї) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
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ОБОВ’ЯЗОК ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ ВИНИКАЄ З МОМЕНТУ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ПРИ ЦЬОМУ,
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗ
НАЛЕЖНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ/
КОРИСТУВАННЯ НА НИХ – Є ПОРУШЕННЯМ НОРМ
ЗАКОНОДАВСТВА

Якщо товариство набуло право власност на нежитлове прим щення в
багатоквартирному будинку, розташованому на земельн й д лянц ,
власником якої є територ альна громада м ста, товариство зобов’язане
зареєструвати своє право власност на таку земельну д лянку та
сплачувати податок за землю на загальних п дставах. Використання
земельної д лянки без оформлення в дпов дного права є порушенням
законодавства. Орган м сцевого самоврядування може н ц ювати
питання в дшкодування завданої шкоди у форм неотриманої
орендної плати за земельну д лянку.
Таким чином, особам, як не оформили в дпов дно до законодавства
право власност або користування землею, в тому числ якщо вони є
власниками буд вель (споруд) або їх частин, необх дно звернутися до
орган в виконавчої влади та орган в м сцевого самоврядування для
оформлення та реєстрац ї права власност на так земельн д лянки.
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ВЛАСНИКИ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ, У ЯКИХ
РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПОСВІДЧЕНІ
ДЕРЖАВНИМИ АКТАМИ, ВИДАНИМИ ДО 1 СІЧНЯ 2013
РОКУ, Є ПЛАТНИКАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Речов права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 с чня
2013 року, визнаються д йсними, якщо реєстрац я таких прав була
проведена в дпов дно до ран ше чинного законодавства. Державн акти,
видан до 1 с чня 2013 року, якими посв дчено право власност або право
пост йного користування земельною д лянкою (державн акти на землю)
є д йсними.
Право користування земельною д лянкою, внасл док його не
переоформлення, не втрачається, а збер гається до приведення прав та
обов’язк в щодо такої земельної д лянки у в дпов дн сть до вимог чинного
законодавства.

[Р шення Конституц йного суду України в д 22.09.2005 № 5-рп/2005, низка
судових р шень суд в касац йної нстанц ї].
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У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ АБО
ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ,
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ СПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА ФАКТИЧНИЙ
ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ ЗЕМЛІ У ВЛАСНОСТІ АБО
КОРИСТУВАННІ
Якщо п сля зак нчення строку д ї договору оренди земельної д лянки
орендар продовжує користуватися земельною д лянкою та проводити
на н й заходи з демонтажу, при цьому, орендодавець не над слав
орендарю лист-пов домлення про заперечення у поновленн договору
оренди, то орендар повинен декларувати й сплачувати податков
зобов’язання з орендної плати.
Обов’язок з сплати орендної плати за землю збер гається за
орендарем до дати повернення земельної д лянки орендодавцю та
оформленням акту приймання-передач .
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ФІЗИЧНА ОСОБА –ПІДПРИЄМЕЦЬ – ПЛАТНИК
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ – ТРЕТЬОЇ ГРУПИ, ЯКИЙ
ВИКОРИСТОВУЄ БУДІВЛІ (СПОРУДИ), ЇХ ЧАСТИНИ,
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЯКИЙ ОФОРМИВ СВОЇ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ ПІД ТАКИМИ ОБ'ЄКТАМИ, НЕ ПОВИНЕН
СПЛАЧУВАТИЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
Платники єдиного податку першої – третьої груп зв льняються в д
сплати податку на майно (в частин земельного податку), кр м
земельного податку за земельн д лянки, що не використовуються
такими платниками єдиного податку для провадження господарської
д яльност . У випадку, коли обов’язок з сплати податку виникає у ф зичної
особи – п дприємця – платника єдиного податку як у сп ввласника
багатоквартирного будинку у склад витрат на управл ння, зв льнення в д
сплати земельного податку немає.
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У ВИПАДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПІД БАГАТОКВАРТИРНИМ
БУДИНКОМ, ПРАВА НА ТАКУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
ВИНИКАЮТЬ У ВСІХ СПІВВЛАСНИКІВ БУДИНКУ,
ПРИ ЦЬОМУ, БЕЗПОСЕРЕДНІМ ПЛАТНИКОМ
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ БУДЕ ОСОБА ЩОДО ЯКОЇ
ЗДІЙСНЕНО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Платниками
земельного
податку
за
земельн
д лянки
пд
багатоквартирними житловими будинками є або (1) п дприємства,
установи орган зац ї, як зд йснюють управл ння цими будинками
яким земельн д лянки п д таким будинком та прибудинкова територ я
надан
у
пост йне
користування,
або
(2)
сп ввласники
багатоквартирного будинку, яким земельн д лянки п д таким
будинком та прибудинкова територ я надан у власн сть або у пост йне
користування.
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