
За які земельні ділянки юрособи – платники єдиного податку четвертої групи
сплачують земельний податок

Відповідно до п. 292 прим. 1.1 ст. 292 прим. 1 Податкового кодексу України об’єктом
оподаткування  для  платників  єдиного  податку  четвертої  групи  є  площа
сільськогосподарських  угідь  (ріллі,  сіножатей,  пасовищ і  багаторічних  насаджень)  та/або
земель  водного  фонду  (внутрішніх  водойм,  озер,  ставків,  водосховищ),  що  перебуває  у
власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому
числі на умовах оренди.

Платники  єдиного  податку  звільняються  від  обов’язку  нарахування,  сплати  та
подання податкової звітності, зокрема, з податку на майно в частині земельного податку за
земельні ділянки,  що використовуються платниками єдиного податку четвертої  групи для
ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Згідно з частиною першою ст. 22 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) землями
сільськогосподарського  призначення  визнаються  землі,  надані  для  виробництва
сільськогосподарської  продукції,  здійснення  сільськогосподарської  науково-дослідної  та
навчальної  діяльності,  розміщення  відповідної  виробничої  інфраструктури,  у  тому  числі
інфраструктури  оптових  ринків  сільськогосподарської  продукції,  або  призначені  для  цих
цілей.

До земель сільськогосподарського призначення належать:
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та

перелоги);
б) несільськогосподарські  угіддя (господарські  шляхи і прогони, полезахисні  лісові

смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель інших категорій, землі
під  господарськими  будівлями  і  дворами,  землі  під  інфраструктурою  оптових  ринків
сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Частинами  другою  та  четвертою  ст.  59  ЗКУ,  зокрема,  визначено,  що  юридичним
особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть
безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3
гектарів).  Власники  на  своїх  земельних  ділянках  можуть  у  встановленому  порядку
створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.

Зокрема,  юридичним  особам  органами  виконавчої  влади  або  органами  місцевого
самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні
ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера,
водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб.

Отже, юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи, які є власниками/
користувачами  земель  сільськогосподарського  призначення  та/або  земель  водного  фонду
(внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), звільняються від сплати земельного податку
за  земельні  ділянки,  що  використовуються  такими  платниками  для  ведення
сільськогосподарського товаровиробництва.

За інші земельні  ділянки,  в тому числі  за  земельні  ділянки сільськогосподарського
призначення,  що  не  використовуються  для  ведення  сільськогосподарського
товаровиробництва, юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи сплачують
земельний податок на загальних підставах.

На Тернопільщині малий бізнес сплатив 792,7 млн грн єдиного податку

Понад  792,7  млн  грн  єдиного  податку  сплатив  малий  бізнес  Тернопільщини  до
бюджетів  тергромад  краю  у  січні-листопаді  2021  року.  Додатково  місцеві  скарбниці
отримали 85,9 млн грн, оскільки сплатили на 12 відсотків більше, ніж очікувалося. Приріст
до аналогічного періоду минулого року склав 127,3 млн грн або плюс 12 відсотків.

Прихильниками спрощеної системи оподаткування є переважно приватні підприємці,
тож значна частина сплаченого єдиного податку – їхній внесок. Цьогоріч вони перерахували
тергромадам 542,3 млн грн цього платежу, що на 112,9 млн грн більше, ніж торік, та 62,3 млн
грн, ніж очікувалося.



Юрособи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування,  сплатили впродовж
одинадцяти місяців цього року 103,6 млн грн єдиного податку. Фактична сплата перевищила
очікувані надходження на 15 млн гривень. Приріст платежу до минулого року склав 19,7 млн
грн або плюс 24 відсотки.

Платники  фіксованого  сільськогосподарського  податку,  а  це  четверта  група
спрощенців, сплатили у січні-листопаді 2021 року 146,8 млн грн єдиного податку. Додатково
бюджети отримали 8,6 млн грн, що становить плюс 6 відсотків до очікуваних надходжень.

Варто зазначити, що єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до
місцевих  скарбниць.  Відтак  територіальні  громади  можуть  його  використовувати  для
розвитку  своєї  інфраструктури.  До  того  ж  у  місцевих  бюджетах  надходження  єдиного
податку – друге за важливістю джерело наповнення дохідної частини.

Сервіс «Реєстр платників єдиного податку»  у режимі реального часу 

У  відкритій  та  приватній  частинах  Електронного  кабiнету, розміщеного нанету,  розміщеного  на
офіційному  вебпорталі  ДПС  (https://cabiнету, розміщеного наnet.tax.gov.ua),  платники  податків  мають  доступ,
зокрема до сервісу «Реєстр платників єдиного податку».

Робота у приватній частині  здійснюється з використанням електронного цифрового
підпису  (кваліфікованого  електронного  підпису),  що  сертифікований  у  будь-якого
Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Для перевірки даних, зокрема, про дату (період) обрання або переходу на спрощену
систему  оподаткування  платником  податків  або  дату  виключення  з  реєстру  платників
єдиного  податку достатньо здійснити  пошук за  податковим номером (серією та  номером
паспорта) або найменуванням/ПІБ платника податків.

Водночас  інформація  про  юридичних  осіб  –  платників  єдиного  податку  четвертої
групи у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету відсутня. Набори даних про
юридичних  осіб  –  платників  єдиного  податку  четвертої  групи  оприлюднюються  на
офіційному  вебпорталі  ДПС  окремим  файлом  від  основного  Реєстру  платників  єдиного
податку  у  форматі  xlsx  за  посиланням:  Головна/Відкриті  дані/Рєстр  платників  єдиного
податку. 

Звертаємо увагу,  що в  даному реєстрі  не зазначається  ставка  єдиного податку для
платників  четвертої  групи  (юридичних  осіб),  оскільки  відповідно  до  п.  293.9  ст.  293
Податкового  кодексу  України  від  02  грудня  2010  року  №  2755-VІ зі змінами таІ  зі  змінами  та
доповненнями ставка єдиного податку встановлюється залежно від категорії (типу) земель, їх
розташування.

Чи можна повернути надміру сплачену суму збору з одноразового (спеціального)
добровільного декларування?

Інформуємо, що відповідно до абзацу першого п. п. 15.1 п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд.
XX  «Перехідні  положення»  Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПКУ)  одноразова
(спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) підлягає в порядку, передбаченому
підрозд.  9  прим.  4  розд.  XX  «Перехідні  положення»  ПКУ,  камеральній  перевірці,  яку
контролюючий  орган  проводить  протягом  60  календарних  днів,  що  настають  за  днем
подання йому відповідної Декларації.

При  виявленні  контролюючим  органом  за  результатами  камеральної  перевірки
відповідної  Декларації  арифметичної  помилки,  що  призвела  до  недоплати  суми  збору  з
одноразового  (спеціального)  добровільного  декларування  (далі  –  Збір),  декларант,  який
подав відповідну одноразову (спеціальну)  добровільну декларацію,  зобов’язаний сплатити
суму  такої  недоплати  протягом  10  календарних  днів  з  дня  отримання  відповідного
повідомлення  за  довільною  формою  контролюючого  органу,  та  подати  уточнюючу
відповідну Декларацію протягом 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Згідно з абзацом четвертим п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення»
ПКУ  при  поданні  декларантом  уточнюючої  Декларації  якщо  сума  Збору,  визначена  в
уточнюючій Декларації, є меншою за суму Збору, сплачену на підставі попередньо поданої



Декларації, повернення надміру сплаченої суми Збору здійснюється у порядку, визначеному
ст. 43 ПКУ.

Згідно з  п.  43.3 ст.  43 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення  сум
грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення
(крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які
повертаються контролюючим органом на підставі  поданої  платником податків  податкової
декларації  про  майновий  стан  і  доходи  за  звітний  календарний  рік  за  результатами
проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095
днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

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» 

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно – розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області

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

