
Яка відповідальність передбачена за несплату або несвоєчасну сплату 

плати за землю ФО (громадянином)? 
ЗІР, категорія 119.09 

Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) та п. 1 розд. VII Положення про реєстрацію 

фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), 

фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), 

зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу 

облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка 

за ф. № 1ДР) (додаток 2 до Положення № 822), яка є водночас заявою для реєстрації у 

Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для 

реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце 

народження, місце проживання, громадянство). 

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці за                         

ф. № 1ДР щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця 

проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації (у разі неможливості 

виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк 

реєстрації до десяти робочих днів (п. 6 розд. VII Положення № 822). 

За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що 

засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), 

відповідно до порядку, визначеного Положенням № 822 (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (п. 

7 розд. VII Положення № 822). 

Згідно з п. 8 розд. VII Положення № 822 документ, що засвідчує реєстрацію у 

Державному реєстрі, надається протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, 

її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи. 

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово 

перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням 

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого 

органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів. 

Фізична особа з метою отримання документа, що засвідчує її реєстрацію у Державному 

реєстрі, який не отримала у визначений законодавством строк, може звернутися до 

контролюючого органу в будь-який час після встановленого терміну. 


