
 

 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ФІЗИЧНИМИ 

ОСОБАМИ 

Питання сплати фізичними особами 

плати за землю є дуже актуальним 

на сьогоднішній  день .  

 

Податковим кодексом встановлено, що земельний податок — це обов’язковий платіж, 

який,  справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), та 

постійних землекористувачів (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).  

Власники земельних ділянок — це юридичні та фізичні особи (резиденти і 

нерезиденти), які відповідно до законодавства набули право власності на землю в 

Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та 

державної власності відповідно (пп. 14.1.34 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).  

Відповідно до ст. 269 ПКУ, платниками земельного податку є: власники земельних 

ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 

кадастру.  

Згідно з п. 286.5 ст. 286 ПКУ нарахування фізичним особам сум податку проводиться 

контролюючими органами, які видають платникові податкове повідомлення-рішення           

до 1 липня поточного року. В повідомленні-рішенні  зазначається сума податку, яку 

необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення. 

Від сплати даного податку звільняються:  

• інваліди першої і другої групи;  

• фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;  

• пенсіонери (за віком);  

• ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

• фізичні особи, визначені законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

Відповідно до п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу звільнення від сплати податку 

за земельні ділянки, передбачене для вищевказаної категорії фізичних осіб п. 281.1 

цієї статті, поширюється  лише на одну земельну ділянку за кожним видом 

використання у межах граничних норм:  

• для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш ніж 2 га;  



• для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш ніж 0,25 га, в селищах — не 

більш ніж 0,15 га, в містах — не більш ніж 0,10 га;  

• для індивідуального дачного будівництва — не більш ніж 0,10 га;  

• для будівництва індивідуальних гаражів — не більш ніж 0,01 га;  

• для ведення садівництва — не більш ніж 0,12 га.   

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - 

юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок 

сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того 

місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, 

а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної 

особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) 

податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 

перехід права власності. 

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до 

контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення 

звірки даних щодо: 

- розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або 

користуванні платника податку; 

- права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 

281.4 та 281.5 цієї статті Кодексу; 

- розміру ставки земельного податку; 

- нарахованої суми плати за землю. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних 

документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у 

разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) 

за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом 

десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають 

(вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове 

повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

 

 


