
Чи необхідно подавати уточнюючі податкові декларації 

платника ЄП четвертої групи ЮО платникам ЄП четвертої 

групи, у зв’язку з об’єднанням протягом року сільських рад в 

об’єднану територіальну громаду, та до якого бюджету 

сплачується ЄП? 
ЗІР, категорія 108.02.05 

Відповідно до п.п. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку 

четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не 

пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки 

податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому 

ст. 46 ПКУ. 

Підпунктом 295.9.5 п. 295.9 ст. 295 ПКУ визначено, що платники єдиного податку 

четвертої груп и зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася 

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям 

(втратою) на неї права власності або користування: 

 уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати 

набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року; 

 подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, 

контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем 

розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про 

площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок 

та їх нормативну грошову оцінку. 

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів 

здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України (п. 10.5 ст. 10 ПКУ). 

Згідно з абзацом першим частини дев’ятої ст. 8 Закону України від 05 лютого 2015 

року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» із змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 157) бюджети територіальних громад, що об’єдналися, 

виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, 

встановлених частиною дев’ятою ст. 8 Закону № 157. 

Відкриття рахунків для зарахування надходжень до бюджетів здійснюється згідно з 

Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної 

казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України                 

від 22.06.2012 № 758 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок). 

Пунктом 1.3 розд. І Порядку визначено, що бюджетні рахунки відкриваються щорічно 

на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет 

України та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття 

закону про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного 

періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для 

покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового 

призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до 

законодавства. 



Таким чином об’єднання в поточному році сільських рад в об’єднану територіальну 

громаду не є підставою для уточнення сум податкових зобов’язань по єдиного податку, 

тому юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи не подають у такому 

випадку уточнюючі податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи.  

При цьому у разі об’єднання в поточному році сільських рад в об’єднану 

територіальну громаду єдиний податок юридичними особами – платниками єдиного 

податку четвертої групи сплачується на відкриті Державною казначейською службою 

України рахунки по сільських радах, а з нового бюджетного року на відкриті рахунки для 

зарахування надходжень з єдиного податку до бюджету об’єднаної територіальної громади. 


