Додаток № 3
до проекту рішення __сесії___ скликання
Солочинської сільської ради
№ ___ від _________ 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю (земельнийподаток)
1. Загальніположення
1.1. Плата за землю (земельнийподаток) справляєтьсявідповідно до Податкового кодексу
Україниіззмінами і доповненнями.
2. Платникиподатку
2.1. Платниками земельного податку є:
1) власникиземельнихділянок, земельнихчасток (паїв);
2) землекористувачі.
2. Особливостісправлянняподаткусуб'єктамигосподарювання, якізастосовуютьспрощенусистемуоподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділуXIVПодаткового Кодексу.
3. Об’єктоподаткування
3.1. Об’єктамиоподаткуванняземельнимподатком є :
1) земельніділянки, якіперебувають у власностіабокористуванні;
2) земельнічастки (паї), якіперебувають у власності.
3.2.Земельні ділянки, які не підлягаютьоподаткуваннюземельнимподатком:
1)сільськогосподарськіугіддя зон радіоактивнозабрудненихтериторій, визначенихвідповідно
до закону такими, щозазналирадіоактивногозабрудненнявнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи
(зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованогодобровільноговідселення
і посиленогорадіоекологічного контролю), і хімічнозабрудненихсільськогосподарськихугідь,
наякізапровадженообмеженнящодоведеннясільськогогосподарства;
2)землісільськогосподарськихугідь, щоперебувають у тимчасовійконсерваціїабо у
стадіїсільськогосподарськогоосвоєння;
3)земельніділянкидержавнихсортовипробувальнихстанцій
і
сортодільниць,
яківикористовуються для випробуваннясортівсільськогосподарських культур;
4)землідорожньогогосподарстваавтомобільнихдорігзагальногокористування
земліпідпроїзноючастиною, узбіччям, земляним полотном, декоративнимозелененням,
резервами, кюветами, мостами, штучнимиспорудами, тунелями, транспортнимирозв'язками,
водопропускнимиспорудами, підпірнимистінками, шумовимиекранами, очиснимиспорудами і
розташованими в межах смугвідведенняіншимидорожнімиспорудами та обладнанням, а
такожземлі, щознаходяться за межами смугвідведення, якщо на них розміщеніспоруди,
щозабезпечуютьфункціонуванняавтомобільнихдоріг, а саме:
а)паралельніоб'їзні дороги, поромніпереправи, снігозахисніспоруди і насадження,
протилавинні та протисельовіспоруди, вловлюючіз'їзди, захиснінасадження, шумовіекрани,
очисніспоруди;
б)майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для
зберіганняпаливно-мастильнихматеріалів, комплекси для зважуваннявеликогабаритного
транспорту, виробничібази, штучні та іншіспоруди, щоперебувають у державнійвласності,
власностідержавнихпідприємствабовласностігосподарськихтовариств,
у
статутному
капіталіяких 100 відсотківакцій (часток, паїв) належитьдержаві;
5) земельніділянкисільськогосподарськихпідприємствусіх форм власності та фермерських
(селянських) господарств, зайнятімолодими садами, ягідниками та виноградниками до
вступуїху пору плодоношення, а такожгібридниминасадженнями, генофондовимиколекціями
та розсадникамибагаторічнихплодовихнасаджень;
6) земельніділянкикладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
7)земельніділянки, на якихрозташованідипломатичніпредставництва, яківідповідно до
міжнароднихдоговорів (угод), згода на обов’язковістьякихнадана Верховною Радою України,
користуютьсяприміщеннями та прилеглими до них земельнимиділянкаминабезоплатнійоснові;

8) земельніділянки, надані для будівництва і обслуговуваннякультових та іншихбудівель,
необхідних для забезпеченнядіяльностірелігійнихорганізаційУкраїни, статути (положення)
якихзареєстровано у встановленому законом порядку.

4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткуванняземельнимподатком є:
а)нормативнагрошоваоцінказемельнихділянок
з
урахуваннямкоефіцієнтаіндексації,
визначеноговідповідно до порядку, встановленогоцимрозділом;
б) площаземельнихділянок, нормативнугрошовуоцінкуяких не проведено.
5. Ставка податку
5.1.Ставка
земельного
податку
–
визначенийрічнийрозмір
плати
за
одиницюплощіоподатковуваноїземельноїділянки.
1.1.ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у власності юридичних та
фізичних осіб, встановлюється у розмірі 1,5 відсотки від їх нормативної грошової оцінки,
крім випадків визначених у пунктах 1.3., 1.4;
1.2.ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)
встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
1.3.ставка земельного податку за земельні ділянки, які зайняті житловим фондом
(багатоквартирні житлові будинки) встановлюється у розмірі 0,04 відсотки від
нормативної грошової оцінки;
1.4.ставка податку за один гектар сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті,
пасовища, багаторічні насадження) встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки;
1.5.ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих
господарськими будівлями (спорудами), нормативна грошова оцінка яких не проведена
встановлюється в розмірі 5 відсотків від нормативно грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Закарпатській області.
6. Пільгизісплатиподатку
6.1. Відсплатиземельногоподаткузвільняютьсяфізичні особи:
1) інвалідипершої і другоїгрупи;
2) фізичні особи, яківиховуютьтрьох і більшедітейвіком до 18 років;
3) пенсіонери (завіком);
4) ветеранивійни та особи, на якихпоширюєтьсядія Закону України «Про статус
ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту»;
5)фізичні особи, визнані законом особами, якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи.
6.2.Звільненнявідсплатиподатку
за
земельніділянки,
передбаченедлявідповідноїкатегоріїфізичнихосіб пунктом 1 цьогорозділу, поширюється на
одну земельнуділянку за кожним видом використанняумежахграничних норм:
1) для веденняособистогоселянськогогосподарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
2) для будівництва та обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд
(присадибнаділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в
містах - не більш як 0,10 гектара;
3) для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
4) для будівництваіндивідуальнихгаражів - не більш як 0,01 гектара;
5) для веденнясадівництва - не більш як 0,12 гектара.
6.3.Відсплатиподаткузвільняютьсянаперіоддіїєдиногоподаткучетвертоїгрупивласникиземельн
ихділянок, земельнихчасток (паїв) та землекористувачі за умовипередачіземельнихділянок та
земельнихчасток (паїв) в орендуплатникуфіксованогосільськогосподарськогоподатку.
6.4. Відсплатиземельногоподаткузвільняютьсяюридичні особи:
а) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації,
створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок

відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній
власності);
б)заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення,
фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
в) релігійні та благодійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності,
передбаченої такими статутами(положеннями) та не займаються підприємницькою
діяльністю;
г)дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форми власності і
джерел фінансування;
д)санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів,
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
е)громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані
громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх
повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які
мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат
на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який
надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період,
проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
є) бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України.
6.5.Якщо
право
на
пільгувиникає
у
платникаподаткупротягом
року,
то
вінзвільняєтьсявідсплатиподаткупочинаючи з місяця, щонастає за місяцем, у якомувиниклоце
право. У разівтрати права на пільгупротягом року податоксплачуєтьсяпочинаючи з місяця,
щонастає за місяцем, у якомувтраченоце право.
6.6.Якщоплатникиподатку, якікористуютьсяпільгами з цьогоподатку, надають в
орендуземельніділянки,
окремібудівлі,
спорудиабоїхчастини,
податок
за
такіземельніділянкипід такими будівлями (їхчастинами) сплачується на загальнихпідставах з
урахуваннямприбудинковоїтериторії.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи уразінадання ними будівель. споруд
(їхчастин) в тимчасовекористування (оренди) іншимбюджетнимустановам, дошкільним,
загальноосвітнімнавчальним закладам незалежновідїх форм власності і джерелфінансування.
7. Податковийперіод
7.1.Базовийподатковий (звітний) періоддорівнює календарному року.
7.2.Базовийподатковий (звітний) рікпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж
року (для новостворенихпідприємств та організацій, а також у зв’язкуізнабуттям права
власності та/абокористування на новіземельніділянкиможе бути меншим 12 місяців).
8. Порядок обчислення плати податку
8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного
кадастру.
Центральніорганивиконавчоївлади,
щореалізуютьдержавнуполітику
у
сферіземельнихвідносин та у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно у
сферібудівництващомісяця, але не пізніше 10 числа наступногомісяця, а також за запитом
відповідногоконтролюючого
органу
за
місцезнаходженнямземельноїділянкиподаютьінформацію, необхідну для обчислення і
справляння плати за землю, у порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.

8.2.Платники плати за землю (крімфізичнихосіб) самостійнообчислюють суму
податкущороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року
подаютьвідповідномуконтролюючому
органу
за
місцезнаходженнямземельноїділянки податковудекларацію на поточнийрік за формою,
встановленою
у
порядку,
передбаченому статтею
46 Податкового
Кодексу,
з
розбивкоюрічноїсумирівнимичастками
за
місяцями.
Поданнятакоїдеклараціїзвільняєвідобов'язкуподаннящомісячнихдекларацій.
При
поданніпершоїдекларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з
нею подаєтьсядовідка (витяг) про розмірнормативноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки, а
надалітакадовідкаподаєтьсяуразізатвердженняновоїнормативноїгрошовоїоцінкиземлі.
8.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,
що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного
року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
8.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі
платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця,
що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулися такі зміни.
8.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами,
які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про
внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього
Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого
протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня
цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну
ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право
власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого
протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової
території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб,
але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше
не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній
частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній
власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох
юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині
площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
8.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг,
які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за
земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до
складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного
податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому
Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного
паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорнорухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів
автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних
інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорнорухового апарату.

9. Порядок сплатиподатку
9.1.Податоксплачується за місцезнаходженнямоб’єктівоподаткування і зараховується до
відповідного бюджету згідно з положеннямиБюджетного кодексу України.
10. Строки сплатиподатку
10.1. Власникиземлі та землекористувачісплачують плату за землю з дня виникнення
права власностіабо права користуванняземельноюділянкою.
У разіприпинення права власностіабо права користуванняземельноюділянкою плата за
землю сплачується за фактичнийперіодперебуванняземлі у власностіабокористуванні у
поточномуроці.
10.2.Облікфізичнихосіб
платниківподатку
і
нарахуваннявідповіднихсумпроводятьсящороку до 1 травня.
10.3. Податковезобов'язаннящодо плати за землю, визначене у податковійдекларації на
поточнийрік,
сплачуєтьсярівнимичасткамивласниками
та
землекористувачамиземельнихділянок
за
місцезнаходженнямземельноїділянки
за
податковийперіод,
якийдорівнюєкалендарномумісяцю,
щомісяцяпротягом
30
календарнихднів, щонастають за останнімкалендарним днем податкового (звітного) місяця.
10.4. Податковезобов'язання з плати за землю, визначене у податковійдекларації, у тому
числі
за
нововідведеніземельніділянки,
сплачуєтьсявласниками
та
землекористувачамиземельнихділянок
за
місцезнаходженнямземельноїділянки
за
податковийперіод,
якийдорівнює
календарному
місяцю,
щомісяцяпротягом
30
календарнихднів, щонастають за останнімкалендарним днем податкового (звітного) місяця.
10.5.
Податокфізичними
особами
сплачуєтьсяпротягом
60
днів
з
дня
врученняподатковогоповідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищніймісцевостіземельнийподатокможесплачуватися через касисільських (селищних) рад за квитанцією про прийманняподатковихплатежів. Форма квитанціївстановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового
Кодексу.
10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їхчастину) податок за
земельніділянки,
на
якихрозташованітакібудівлі,
споруди
(їхчастини),
з
урахуваннямприбудинковоїтериторіїсплачується
на
загальнихпідставах
з
датидержавноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку.
10.7. Уразінадання в орендуземельнихділянок (у межах населенихпунктів),
окремихбудівель (споруд) абоїхчастинвласниками та землекористувачами, податок за площі,
щонадаються в оренду, обчислюється з датиукладення договору орендиземельноїділянкиабо з
датиукладення договору орендибудівель (їхчастин).
10.8. Власник нежилого приміщення (йогочастини) у багатоквартирному жилому
будинкусплачує до бюджету податок за площіпід такими приміщеннями (їхчастинами) з
урахуваннямпропорційноїчасткиприбудинковоїтериторії з датидержавноїреєстрації права
власності на нерухомемайно.

В.о.Сільського голови

М.Ю.Йовбак

