
Які податкові декларації платника ЄП четвертої групи потрібно 

подавати до контролюючого органу для набуття або підтвердження 

статусу платника ЄП четвертої групи, якщо сільськогосподарський 

товаровиробник має земельні ділянки на території різних сільських 

(селищних) рад (коди органів місцевого самоврядування за 

місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), що 

знаходяться на території одного району, який відноситься до 

контролюючого органу, в якому на обліку перебуває 

сільськогосподарський товаровиробник? 
 

ЗІР, категорія 108.02.05 

Відповідно до п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями cільськогосподарські товаровиробники для 

переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу 

платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року: 

 загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних 

ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 

пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм 

(озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням 

(місцем перебування на податковому обліку); 

 звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної 

ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки; 

 розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва – контролюючим 

органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок 

за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику; 

 відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм 

місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. 

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний 

документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у 

тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю). 

Згідно з формою податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, 

затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 із змінами і 

доповненнями (далі – декларація), у полі 9 заголовної частини звітної, нової звітної та 

уточнюючої звітної декларації платник повинен зазначити код органу місцевого 

самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ. 

При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації у цьому 

полі зазначається код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника 

(примітка 5 до декларації). 



Таким чином, якщо сільськогосподарський товаровиробник має декілька земельних 

ділянок на території різних сільських (селищних) рад, що знаходяться на території одного 

району (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за 

КОАТУУ різні), то такий сільськогосподарський товаровиробник має подавати до 

контролюючого органу за своїм місцезнаходженням для набуття або підтвердження статусу 

платника єдиного податку четвертої групи окремі звітні декларації на поточний рік за 

земельні ділянки кожної окремої сільської (селищної) ради та загальну декларацію на 

поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється єдиний податок. 

Слід зазначити, що загальна декларація є підставою для реєстрації суб’єкта 

господарювання платником єдиного податку четвертої групи. 


