
До якого бюджету сплачується плата за землю (земельний податок 

або орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної 

власності)? 
ЗІР, категорія 112.06 

 

Відповідно до п.п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п.п. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 

ПКУ) плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків. 

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у 

формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної 

власності (п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).  

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх 

повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (п. 12.3 ст. 

12 ПКУ). 

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів 

здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України (п. 10.5 ст. 10 ПКУ). 

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на 

поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних 

ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює 

календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ст. 287 ПКУ).  

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому 

числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами 

земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 

дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ст. 287 ПКУ).  

Згідно з абзацом другим п. 287.5 ст. 287 ПКУ фізичними особами у сільській та 

селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) 

рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання 

податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 

ПКУ. 

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її 

зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог ст.ст. 285 – 287 розд. XII ПКУ 

(п. 288.7 п. 288 ПКУ). 


