
Чи застосовується відповідальність за несвоєчасну сплату ФО 

земельного податку або орендної плати, якщо контролюючим 

органом податкове повідомлення-рішення не вручено особисто ФО 

(під розписку) або надіслано без повідомлення про вручення 

(залишено в поштовій скриньці) та як визначити в такому випадку 

строк сплати? 
ЗІР, категорія 112.07 

Відповідно до ст. 269 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками земельного податку є власники  

земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.     Об’єктами оподаткування 

земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та 

земельні частки (паї), які перебувають у власності (ст. 270 ПКУ). 

Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться 

контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 01 травня  

(п. 287.2 ст. 287 ПКУ). 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами             

(за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем 

його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення 

податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ (абзац перший                   

п. 286.5 ст. 286 ПКУ). 

Згідно з п. 288.7 ст. 288 ПКУ порядок обчислення орендної плати, строк сплати та 

порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог ст.ст. 285 – 287 

ПКУ. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами            

(за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем 

його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення 

податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ (п. 286.5 ст. 286 

ПКУ). 

Відповідно до п. 42.2 ст. 42 ПКУ документи вважаються належним чином врученими, 

якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою 

(місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).   

Плата за землю фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ст. 287 ПКУ). 

Відповідно до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ при нарахуванні суми податкового 

зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням 

податкових перевірок, нарахування пені розпочинається - починаючи з першого робочого 

дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в 

тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).  



У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім 

випадків, передбачених п. 126.2 ст. 126 ПКУ) протягом строків, визначених ПКУ, такий 

платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:  

 при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної 

суми податкового боргу; 

 при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку 

сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми 

податкового боргу (п. 126.1 ст. 126 ПКУ). 

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) фізичній особі 

податкове/податкові повідомлення-рішення з податку на майно у строки, встановлені 

відповідними нормами ПКУ, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої 

ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (п. 126.3 ст. 126, п. 287.9 ст. 287 ПКУ).  

Враховуючи вищезазначене, якщо податкове повідомлення-рішення надіслано 

(вручено) фізичній особі – платнику плати за землю (його представнику) до 01 липня 

поточного року за місцем його реєстрації або адресою (місцезнаходженням, податковою 

адресою) з повідомленням про вручення і фізична особа не сплатила плату за землю у 

визначені ПКУ строки, то такій фізичній особі нараховується штраф та пеня в залежності від 

кількості днів затримки сплати узгодженої суми податкового зобов’язання із земельного 

податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. 

Якщо податкове повідомлення-рішення не вручене фізичній особі або надіслано листом 

без повідомлення про вручення, податкові зобов’язання вважаються неузгодженими . 


