
Як нараховуються ФО – нерезидентам, які не проживають в Україні, 

суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності? 
ЗІР, категорія 112.05 

Відповідно до п. 269.1 ст. 269 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками земельного податку є 

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. 

Власники земельних ділянок – юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які 

відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні 

громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно (п.п. 14.1.34 

п. 14.1 ст. 14 ПКУ).  

Землекористувачі – юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким 

відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної 

власності, у тому числі на умовах оренди (п.п. 14.1.73 п. 14.1 ст 14 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). 

Пунктом 287.5 ст. 287 ПКУ встановлено, що податок фізичними особами сплачується 

протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.  

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може 

сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за 

квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, 

передбаченому ст. 46 ПКУ. 

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її 

зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог ст.ст. 285 – 287 ПКУ (п. 288.7 

ст. 288 ПКУ). 

Відповідно до п. 4 Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти 

оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а 

також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 зі змінами, зокрема Держгеокадастр подає 

щомісяця до 10 числа, а також на запит територіального органу ДФС за місцезнаходженням 

земельної ділянки або ДФС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за 

землю: про земельні ділянки, зокрема про кадастровий номер земельної ділянки, дату 

реєстрації у Державному земельному кадастрі, дату державної реєстрації земельної ділянки 

(відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку або на право 

постійного користування земельною ділянкою чи договору оренди), площу відповідно до 

правовстановлюючих документів, цільове призначення та місце розташування земельної 



ділянки, дату та значення нормативної грошової оцінки, частку кожного із співвласників 

земельної ділянки (у разі коли земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності), а 

також про землевласників або землекористувачів, зокрема найменування та місцезнаходження 

або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання землевласника або землекористувача. 

Таким чином, нарахування фізичним особам – нерезидентам сум земельного податку та 

орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться 

контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, які надсилають                          

до 01 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про внесення земельного 

податку або орендної плати. Суми земельного податку та орендної плати, зазначені в 

податкових повідомленнях-рішеннях, підлягають сплаті протягом 60 днів з дня їх вручення.  

Разом з цим, фізичні особи – нерезиденти, які не проживають в Україні, повинні 

повідомити свою адресу постійного проживання контролюючий орган за місцезнаходженням 

земельної ділянки для надіслання податкових повідомлень-рішень про внесення земельного 

податку або орендної плати. 


