
Який коефіцієнт індексації застосовується до нормативної грошової 

оцінки сільськогосподарських угідь або водного фонду у 2018 році з 

метою обчислення суми ЄП платниками четвертої групи? 
 

ЗІР, категорія 108.02.02 

Відповідно до п. 292 прим. 1.2 ст. 292 прим. 1 Податкового кодексу України                     

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базою 

оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для 

сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара 

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з 

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 01 січня базового податкового 

(звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для 

земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова 

оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного за станом на 01 січня базового податкового (звітного) року 

відповідно до порядку, встановленого ПКУ. 

Відповідно до п. 5 підрозд. 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, індекс 

споживчих цін за 2015 та 2017 роки, що використовується для визначення величини 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, 

сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх 

водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої 

групи, застосовується із значенням 100 відсотків. 

Поряд з цим п. 289.2 ст. 289 ПКУ визначено, що центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за 

попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової 

оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських 

угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 

станом на 01 січня поточного року. 

На виконання вимог чинного законодавства Держгеокадастр листом від 11.01.2018 р.  

№ 1429/5 повідомила ДФС, що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 

земель за 2017 рік становить 1,0. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 

залежно від дати проведення нормативної грошевої оцінки земель. 

Тобто, для визначення єдиного податку на 2018 рік платниками четвертої групи 

використовується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь або                     

водного фонду, з урахуванням коефіцієнтів індексації за 2015 рік – 1, за 2016 рік – 1,124 та  

за 2017 рік – 1. 


