
Чи можуть набути статусу платника ЄП четвертої групи ЮО, які для набуття 

або підтвердження статусу платника ЄП четвертої групи подали до 

контролюючих органів або загальну, або звітну(і) податкову(і) декларацію(ї)? 
 

ЗІР, категорія 108.04 

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) спрощена система оподаткування, 

обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює 

заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням 

спрощеного обліку та звітності. 

Зокрема, юридична особа може самостійно обрати спрощену систему 

оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності» розд. ХІV ПКУ, та реєструється платником 

єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 розд. ХІV ПКУ (п. 292.3 ст. 291 ПКУ). 

Платники четвертої групи – це сільськогосподарські товаровиробники – юридичні 

особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відс. 

(п.п. «а» п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ). 

Згідно із п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ сільськогосподарські товаровиробники для 

переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу 

платника єдиного податку четвертої групи подають до 20 лютого поточного року: 

 загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї 

площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь 

(ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду 

внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм 

місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку); 

 звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо 

кожної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої 

земельної ділянки (юридичні особи); 

 розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва 

(юридичні особи) – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за 

місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, 

за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику; 

 відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим 

органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних 

ділянок. 

У разі недотримання вимог п.п. 298.8.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ, зокрема, подання 

неповного пакета документів, ПКУ передбачено, що такі особи не можуть набути або 

підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи у поточному (звітному) році. 


