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Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

02 січня 2023 року

вересня 2018 року року



Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: Новокодацький, Чечелівський та Центральний райони м. Дніпра) повідомляє, що Наказом Міністерства фінансів України від 18.02.2022 № 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» внесено зміни до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2017 року № 9). 
З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік, то форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджена Наказом 560, буде використовуватися для складання звітності починаючи з 01.01.2023 року. 
Звертаємо увагу, що у розділ І «Розрахунок суми земельного податку» Декларації додані колонки: 
Період володіння/користування: кол.7 «частка неповного місяця» та колонка 8 «кількість повних місяців» 
Місце розташування об'єкта(ів) оподаткування: кол. 10 «код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці» та кол. 11 «адреса (згідно з правовстановлюючими документами)» 
Нормативно-грошова оцінка: кол. 14 «одиниці площі земельної ділянки (грн./га або грн./кв.м)», кол. 15 «одиниці площі ріллі по Автономній республіці Крим або по області (грн./га)» 
Податкова пільга: кол. 20 «дата початку користування», кол. 21 «дата закінчення користування». 
Також колонки додано у розділі ІІ «Розрахунок суми орендної плати»: 
Період користування: кол.8 «частка неповного місяця» та колонка 9 «кількість повних місяців» 
Місце розташування об'єкта(ів) оподаткування: кол. 11 «код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці» та кол. 12 «адреса (згідно з правовстановлюючими документами)» 
Нормативно-грошова оцінка: кол. 15 «одиниці площі земельної ділянки (грн./га або грн./кв.м)», кол. 16 «одиниці площі ріллі по Автономній республіці Крим або по області (грн./га)» 
Рекомендуємо у період дії воєнного стану використовувати електронні сервіси ДПС для подання податкової звітності в електронному вигляді. Звітність, сформовану за допомогою спеціальних програм, можна передати в електронному вигляді до податкової всього за декілька хвилин. Таким чином, платники економлять свій час, кошти на придбання бланків звітних документів, отримують гарантію автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та оновлення версій форматів документів, які є підставою для нарахування і сплати податків. 
Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал Державної податкової служби України https://tax.gov.ua. Це сервіс, який обслуговує Державна податкова служба. Щоб ним скористатися, немає потреби встановлювати додаткове програмне забезпечення, для цього достатньо лише скористатися електронним підписом, який кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу. 



Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua.
Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 .
"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)



