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Обрання четвертої групи єдиного податку сільськогосподарськими 

товаровиробниками – юридичними особами  

 

Головне управління ДПС у Черкаській області  інформує, що для переходу на 

спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника 

єдиного податку четвертої групи сільськогосподарські товаровиробники – 

юридичні особи подають не пізніше 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. 

Так, у відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються 

дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування 

земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки 

(паю). 

Відповідно, сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи, 

утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають 

протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до 

контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування 

земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця 

поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і 

обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому 

як правонаступнику. 



При цьому, якщо останній день строку подання податкової декларації 

припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається 

операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. 
 

 

 

 


