
В який термін на офіційному веб-порталі ДФС оприлюднюється зведена 

інформація про розмір та дату встановлення ставок земельного податку 

на відповідних територіях, в тому числі на 2018 рік? 

 

ЗІР, категорія 112.03 

Підпунктом 1 п. 1 розд. І Закону України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII                  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», який набрав 

чинності з 01 січня 2018 року, п.п. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України                       

від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) викладено в 

новій редакції, яким передбачено, що копія прийнятого рішення про встановлення місцевих 

податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у 

десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на 

обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних 

місцевих податків та зборів або змін до них.  

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену 

інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на 

відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову та митну політику.  

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну 

політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 

зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на 

відповідних територіях.  

Відповідно до п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику 

є Державна фіскальна служба України (далі – ДФС). 

Отже, на офіційному веб-порталі ДФС зведена інформація про розмір та дату 

встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях 

оприлюднюється не пізніше 15 липня поточного року. Таку інформацію вперше буде 

оприлюднено на 2019 рік не пізніше 15 липня 2018 року. При цьому оприлюднення зведеної 

інформація про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на 

відповідних територіях на 2018 рік нормами ПКУ не передбачено. 


