
Документи та строки їх подання для отримання пільги щодо сплати земельного
податку

Інформуємо, що фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати
земельного  податку  (незалежно  від  кількості  земельних  ділянок  у  її  власності),  подає
контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження
будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи (якщо має у власності
декілька земельних ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги. 

До заяви додають документи, що посвідчують її право на пільгу (посвідчення особи з
інвалідністю першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків
багатодітної  сім’ї  (які  виховують  трьох  і  більше  дітей  віком  до  18  років),  посвідчення
«Учасник  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС»,  посвідчення  особи,  на  яку
поширюється  дія  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія), договір
оренди землі, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства:

до 01 травня поточного року – якщо станом на 01 січня поточного року фізична особа
має у власності одну земельну ділянку або декілька;

протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та/або права власності –
якщо право на пільгу у фізичної особи виникає протягом календарного року та/або фізична
особа, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки.

На Тернопільщині офіційно працевлаштували понад п’ять тисяч осіб

Головне  управління  ДПС  у  Тернопільській  області  проводить  систематичну
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та
негативного  ставлення  до  неофіційних  трудових  відносин.  Проте  є  роботодавці,  які
виплачують своїм працівникам заробітну плату без сплати податку на доходи фізичних осіб
та внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Упродовж січня-листопада 2021 року працівники податкової служби краю на спільних з
органами  місцевої  влади  засіданнях  комісій  заслухали  керівників  11  підприємств,  які
допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та
єдиного  внеску.  Після  чого  10  підприємств  виплатили  понад  4  млн  грн  заборгованої
зарплати. Відтак бюджети отримали 732 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 510,9
тис. грн єдиного внеску.

Окрему  увагу  податківці  приділяють  тим  суб’єктам  господарювання,  які  не
дотримуються  законодавства  про оплату  праці,  виплачуючи  своїм працівникам  заробітну
плату  у  мінімальному  розмірі,  чи  нижче. Вони  провели  роз’яснювальну  роботу  з  таких
питань із посадовими особами 725 підприємств та організацій області. Позитивний результат
не забарився,  667 підприємств підвищили рівень заробітної плати своїм працівникам. При
цьому бюджети  отримали 15 млн грн податку  на  доходи фізичних  осіб  та  16,4  млн грн
єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи у листопаді додатково оформлено трудові
відносини із 5207 працівників.

Чи можна відкликати подані заяви про застосування спрощеної системи
оподаткування?



Порядок  обрання  або  переходу  на  спрощену  систему  оподаткування  платниками
єдиного податку першої-третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1-298.1.4
п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно  до  п.  п.  298.1.1  п.  298.1  ст.  298  ПКУ  для  обрання  або  переходу  на
спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу
за місцем податкової адреси заяву.

Заява  подається за  вибором платника  податків,  якщо інше не  передбачено  ПКУ, в
один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів

України  «Про  електронні  документи  та  електронний  документообіг»  та  «Про  електронні
довірчі послуги»;

4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи
або  державної  реєстрації  фізичної  особи  –  підприємця.  Відповідна  заява  або  відомості
передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України від 15
травня  2003  року  №755-IV «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань».

Згідно з п. п.  298.1.2 п. 298.1 ст.  298 ПКУ зареєстровані в установленому порядку
фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація,
подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,
встановленої  для  першої  або  другої  групи,  вважаються  платниками  єдиного  податку  з
першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані  в  установленому  законом  порядку  суб’єкти  господарювання
(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання
спрощеної  системи  оподаткування  та  ставки  єдиного  податку,  встановленої  для  третьої
групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного
податку з дня їх державної реєстрації.

Суб’єкт  господарювання,  який  є  платником інших податків  і  зборів  відповідно  до
норм  ПКУ,  може  прийняти  рішення  про  перехід  на  спрощену  систему  оподаткування
шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до
початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити
перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Для  відмови  від  спрощеної  системи  оподаткування  суб’єкт  господарювання  не
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до
контролюючого органу заяву.

Платники єдиного податку  можуть самостійно  відмовитися  від  спрощеної  системи
оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з
першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву
щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших
податків і зборів.

Норми  Податкового  кодексу  України  не  передбачають  можливості  відкликання
фізичними особами – підприємцями поданих ними заяв про застосування спрощеної системи
оподаткування.

Як юрособа – платник єдиного податку третьої групи може перейти на четверту
групу з наступного календарного року?

Згідно з п. п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за
умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним
групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого
для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу
не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.



Податковим  (звітним)  періодом  для  платників  єдиного  податку  третьої  групи  є
календарний квартал (крім податкового періоду для податкової звітності з податку на додану
вартість, визначеного п. 202.1 ст. 202 ПКУ).

Відповідно до п. п. «а» п. п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ до платників єдиного податку
четвертої  групи  належать  сільськогосподарські  товаровиробники  –  юридичні  особи
незалежно  від  організаційно-правової  форми,  у  яких  частка  сільськогосподарського
товаровиробництва  за  попередній  податковий  (звітний)  рік  дорівнює  або  перевищує  75
відсотків.

Підпунктом  298.8.1  п.  298.8  ст.  298  ПКУ  визначено,  що  сільськогосподарські
товаровиробники  для  переходу  на  спрощену  систему  оподаткування  або  щорічного
підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного
року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних
ділянок,  з  яких  справляється  податок  (сільськогосподарських  угідь  (ріллі,  сіножатей,
пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер,
ставків  та  водосховищ),  –  контролюючому  органу  за  своїм  місцезнаходженням  (місцем
перебування на податковому обліку);

звітну  податкову  декларацію  з  податку  на  поточний  рік  окремо  щодо  кожної
земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки
(юридичні особи);

розрахунок  частки  сільськогосподарського  товаровиробництва  (форма  розрахунку
частки  сільськогосподарського  товаровиробництва  затверджена  наказом  Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 № 772);

розрахунок  частки  сільськогосподарського  товаровиробництва  (юридичні  особи)  –
контролюючим  органам  за  своїм  місцезнаходженням  та/або  за  місцем  розташування
земельних  ділянок  (форма  розрахунку  частки  сільськогосподарського  товаровиробництва
затверджена  наказом  Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства  України  від
26.12.2011 № 772 зі змінами та доповненнями);

відомості  (довідку)  про  наявність  земельних  ділянок  –  контролюючим  органам  за
своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У разі відсутності підстав у контролюючого органу для відмови у реєстрації суб’єкта
господарювання  платником  єдиного  податку  четвертої  групи  такий  суб’єкт  з  01  січня
поточного року є платником єдиного податку четвертої групи.

Отже,  для  уникнення  подвійної  реєстрації  платником  єдиного  податку  суб’єкт
господарювання станом на 01 січня поточного року не може бути зареєстрований платником
єдиного податку третьої групи, тобто він має бути виключений з реєстру платників єдиного
податку.

Враховуючи зазначене, платник єдиного податку третьої групи, який прийняв рішення
щодо переходу на четверту групу платників єдиного податку, має:

відповідно до п.  п.  298.2.1 п. 298.2 ст.  298 ПКУ подати до контролюючого органу
заяву для відмови від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних
днів до початку нового календарного року;

подати  податкову  декларацію платника  єдиного  податку третьої  групи (юридичної
особи) за звітний рік (у терміни, передбачені для квартальної податкової звітності) і сплатити
податкове зобов’язання з цього податку за IV квартал звітного року;

не пізніше 20 лютого поточного року надати документи, перелік яких визначено у п.
п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ.

Які активи на декларують при податковій амністі 

Згідно  з  п.  10  підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX  «Перехідні  положення»  Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у
разі  невикористання  фізичною  особою  права  на  подання  одноразової  (спеціальної)



добровільної декларації (далі – Декларація) вважаються такими, з яких повністю сплачено
податки і збори відповідно до податкового законодавства, становлять:

1)  активи  (крім  визначених  підпунктами  2  і  3  п.  10  підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX
«Перехідні положення» ПКУ), сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн станом на
дату  завершення  періоду  одноразового  (спеціального)  добровільного декларування  (тобто
станом на 31 серпня 2022 року). Якщо грошова вартість таких активів визначена в іноземній
валюті/банківських  металах,  їх  вартість  зазначається  у  гривні  за  офіційним  курсом
національної  валюти  до  іноземної  валюти,  установленим  Національним  банком  України
(далі  –  НБУ)/облікової  ціни  банківських  металів,  розрахованої  НБУ  на  дату  подання
декларантом Декларації;

2) нерухоме майно, розташоване на території України, яке станом на дату завершення
періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування належало фізичній особі
на  праві  власності  (у  тому числі  спільної  сумісної  або спільної  часткової  власності),  що
підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:

а) об’єкти житлової нерухомості:
квартира/квартири,  загальна  площа  якої/яких  не  перевищує  сукупно  120  кв.м,  або

майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у
багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

житловий будинок/житлові  будинки,  зареєстрований/зареєстровані  у  встановленому
порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв.м, або житловий
будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа
якого/яких сукупно не перевищує 240 кв.м, за умови наявності у такої фізичної особи права
власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;

б) об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного призначення
та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна
площа яких не перевищує 60 кв.м;

в) земельні ділянки, сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує
норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня
2001 року № 2768-III із змінами та доповненнями (далі – ЗКУ).

Відповідно до ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

-  для  ведення  фермерського  господарства  –  в  розмірі  земельної  частки  (паю),
визначеної  для  членів  сільськогосподарських  підприємств,  розташованих  на  території
сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
- для ведення садівництва – не більше 0,12 га;
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не
більше 0,10 га;

- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га;
3)  один  транспортний  засіб  особистого  некомерційного  використання  (крім

транспортного  засобу,  призначеного  для  перевезення  10 осіб  і  більше,  включаючи водія,
легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тис. куб. см та/або
середньоринковою вартістю понад 400 тис.  грн, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів
двигуна понад 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти, катера), право власності на який було
зареєстровано  відповідно  до  законодавства  України  станом  на  дату  завершення  періоду
Декларування.

Щодо  активів  фізичної  особи,  визначених  п.  10  підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX
«Перехідні положення» ПКУ, не здійснюються нарахування та сплата збору з одноразового
(спеціального) добровільного декларування.

Підписуйтесь  на  Telegram-канал Державної податкової служби Україниканал  Державної  податкової  служби  України
https://t.me/tax_gov_ua 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX» 

https://t.me/infoTAXbot
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A


Сектор інформаційної взаємодії 
Головного управління ДПС у Тернопільській області


