
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1914: 

ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО 

ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 

 

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») 
 

Підготовлено до друку Тернопільською ДПІ ГУ ДПС  

у Тернопільській області грудень – 2021, наклад 50 прим. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінімальне податкове зобов’язання щодо такої земельної ділянки 

визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на 

інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) за період з 1 січня 

такого календарного року до початку місяця, в якому припинилося 

право власності на таку земельну ділянку, або в якому така земельна 

ділянка передана в користування (оренду, суборенду, емфітевзис), а для 

нового власника, орендаря або користувача на інших умовах (в тому 

числі на умовах емфітевзису) - починаючи з місяця, в якому він набув 

право власності або право користування, у тому числі оренди, 

емфітевзису, суборенди на таку земельну ділянку, та враховується у 

складі загального мінімального податкового зобов’язання кожного з 

таких власників або користувачів. 

У разі відсутності державної реєстрації переходу права власності 

або права користування, у тому числі оренди, емфітевзису, суборенди, 

на земельну ділянку, віднесену до сільськогосподарських угідь, від 

одного власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі 

на умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача на 

інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) протягом 

календарного року мінімальне податкове зобов’язання щодо такої 

земельної ділянки визначається для попереднього власника, орендаря, 

користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) на 

загальних підставах за податковий (звітний) рік. 

 

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби 
України https://t.me/tax_gov_ua 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою 
сервісу «InfoTAX»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до друку 

Тернопільською ДПІ ГУ ДПС  

у Тернопільській області 

січень – 2022, наклад 50 прим. 
 

Державна податкова служба України 
 

 

ГУ ДПС у Тернопільській області 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» Податковий кодекс України доповнено новою статтею 

38
1
. 

Статтею 38
1
 ПКУ визначено мінімальне податкове зобов’язання 

(далі – МПЗ). 

Так, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної 

ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, обчислюється за 

формулою: 

МПЗ = НГОд x К x М / 12, 

де: 

МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання; 

НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної 

ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно 

до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за 

землю; 

К – коефіцієнт, який становить 0,05; 

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна 

ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах 

(в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків. 

Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної 

ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, обчислюється 

за формулою: 

МПЗ = НГО x S x К x М / 12, 

де: 

МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання; 

НГО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по 

Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, 

встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю; 

S – площа земельної ділянки, гектарах; 

К – коефіцієнт, що становить 0,05; 

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна 

ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах 

(в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків. 

При обчисленні мінімального податкового зобов’язання 

платниками єдиного податку четвертої групи – фізичними особами – 

підприємцями, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону 

України «Про фермерське господарство», коефіцієнт «К», визначений 

у підпунктах 38
1
.1.1 і 38

1
.1.2 п. 38

1
.1 ст. 38

1
 ПКУ, застосовується у 

половинному розмірі. 

Мінімальне податкове зобов’язання визначається за період 

володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на 

відповідний податковий (звітний) рік. 

Мінімальне податкове зобов’язання не визначається для: 

- земельних ділянок, що використовуються дачними (дачно-

будівельними) та садівничими (городницькими) кооперативами 

(товариствами), а також набуті у власність/користування членами цих 

кооперативів (товариств) у результаті приватизації (купівлі/продажу, 

оренди) у межах земель, що належали цим кооперативам 

(товариствам) на праві колективної власності чи перебували у їх 

постійному користуванні; 

- земель запасу; 

- невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками 

яких є органи місцевого самоврядування, крім таких земельних часток 

(паїв), переданих органами місцевого самоврядування в оренду; 

- земельних ділянок зон відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських 

угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві 

користування та станом на 01 січня 2022 року знаходилися у межах 

населених пунктів. 

У разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), 

емфітевзис або інше користування мінімальне податкове зобов’язання 

визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких 

земельних ділянок у порядку, визначеному ПКУ. 

У разі переходу права власності або права користування, у тому 

числі оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділянку, віднесену 

до сільськогосподарських угідь, від одного власника, орендаря, 

користувача на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) до 

іншого власника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі 

на умовах емфітевзису) протягом календарного року та за умови 

державної реєстрації такого права відповідно до законодавства, 


