
Чи може скористатись пільгою щодо сплати земельного 

податку фізична особа, яка вчасно не подала до 

контролюючого органу заяву про застосування пільги? 

 
Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області  інформує, що облік фізичних 

осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими 

органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична 

особа має як власник земельної частки (паю), щороку до 01 травня. 

Відповідно до п. 30.2 ст. 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є 

особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт 

оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. 

Водночас податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути 

перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків 

та зборів або відшкодовані з бюджету 

Перелік категорій фізичних осіб – власників земельних ділянок, які звільняються від 

сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 ПКУ. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 

категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом 

використання у межах граничних норм, встановлених у п. 281.2 ст. 281 ПКУ. 

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від 

сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право (п. 

284.2 ст. 284 ПКУ). 

Крім того, якщо фізична особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, станом на 01 січня 

поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, 

площа яких перевищує межі граничних норм, визначених п. 281.2 ст. 281 ПКУ, така 

особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до 

контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про 

самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги. 

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 

податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що 

настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. 

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року має у 

власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування 

пільги після 01 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних 

земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду. 

Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних 

ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року або фізична 

особа, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду 

використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу 

за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня 

набуття такого права на пільгу та/або права власності. 

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог 

п. 284.2 ст. 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви 

про застосування пільги. 

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року має у 

власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування 



пільги після 01 травня поточного року, пільга починає застосовуватися до обраних 

земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду. 


