
 

 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє: 
 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки 

Відповідно до пункту 288.2 статті 288 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платником 

орендної плати за земельну ділянку є її орендар. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана 

в оренду (пункт 288.3 статті 288 ПКУ). Підставою для нарахування орендної плати за земельну 

ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (пункт 288.1 статті 288 ПКУ). Розмір та умови 

внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і 

орендарем (пункт 288.4 статті 288 ПКУ).  

Звертаємо увагу, що згідно з статтею 25 Закону України від 06.10.98 №161 "Про оренду  

землі"  орендар земельної ділянки зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації 

договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору 

відповідному контролюючому органу.  

 

Сплата єдиного внеску членами фермерських господарств 

Конотопська ОДПІ нагадує, що з 01.01.2018 члени фермерського господарства виключені з 

переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок). З початку року членів фермерського 

господарства  визначено платниками єдиного внеску, вони зобов’язані стати  на облік у 

контролюючих органах.  

Базою нарахування єдиного внеску для членів фермерського господарства є сума доходу 

(прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних 

осіб. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 

внеску на місяць (у 2018 році – 819,06 гривень).  

Звертаємо увагу, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану 

платника, а за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема, за несвоєчасну сплату 

(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску передбачено фінансову відповідальність.  

Ці та інші питання про порядок сплати єдиного внеску  членами фермерського господарства 

викладені в листі ДФС від 26.06.2018             N19425/7/99-99-13-02-01-17 «Про надання інформації».  

Шпигунський вантаж затримали митники Сумщини на кордоні 

Технічні засоби для негласного отримання інформації знайшли працівники Сумської 

митниці ДФС разом зі співробітниками  Служби безпеки України в Сумській області під час 

проведення митного контролю на митному посту «Хутір - Михайлівський».  

Громадянин України, рухаючись потягом сполученням «Москва-Львів-Ковель», намагався 

перевезти через кордон незадекларовані речі. Під час митного огляду вагону потягу працівники 

Сумської митниці ДФС виявили приховані серед особистих речей технічні засоби, які мають ознаки 

засобів для негласного отримання інформації. Серед них були 6 брелоків та  4 авторучки з 

вбудованими відеокамерами та мікрофонами, а також відповідні USB-перехідники.  

Своїми діями чоловік порушив встановлений порядок проходження митного контролю. 

Наразі предмети вилучено працівниками митниці. На правопорушника складено протокол про 

порушення митних правил.  

 

 

 



Продаєте власну сільськогосподарську продукцію - не забудьте отримати в сільській раді довідку 

Конотопська ОДПІ нагадує, під час продажу власної сільськогосподарської продукції, треба 

мати довідку сільській ради. Відповідно до пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані 

від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, зібрана, виготовлена, 

вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, 

наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого 

селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний 

розмір яких не перевищує 2 гектари.  

При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також 

розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються 

(здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.  

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 

гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних 

підставах.  

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має 

подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в 

абзацах другому та третьому цього підпункту. Форму «Довідки про наявність у фізичної особи 

земельних ділянок» та Порядок її видачі (форма №3ДФ) затверджено Наказом Міндоходів України 

від 17 січня 2014 року № 32.  

Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку 

позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або 

міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти 

робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.  

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого 

продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 50 

розмірів мінімальної заробітної плати. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції 

без отримання довідки про наявність земельних ділянок.  

У разі коли сума отриманого доходу перевищує 186150 грн., фізична особа зобов’язана 

надати органу державної податкової служби довідку про самостійне вирощування, розведення, 

відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або 

міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. 

Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо 

платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 186150 грн. Якщо таким 

платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування 

продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають 

оподаткуванню ПДФО та військовим збором на загальних підставах.  

За січень-липень 2018 року  до зведеного бюджету надійшло понад 731 млн. гривень 

«Конотопською ОДПІ за січень-липень 2018 року  до зведеного бюджету забезпечено 

надходження 731,1 млн. грн, чим на 108 млн. грн., або 17,3 відс. перевищено показники 

аналогічного періоду 2017 року. До державного бюджету протягом січня-липня 2018 року 

забезпечені надходження на загальну суму 282,7 млн. грн, що більше минулорічних надходжень за 

аналогічний період на 33,4 млн. грн., місцеві бюджети отримали для своїх потреб  448,4 млн. грн., 

чим перевищені минулорічні збори на 74,6 млн. грн» - повідомив Юрій Чеботарьов, Голова Комісії 

з реорганізації Конотопської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, заступник начальника 

Конотопської ОДПІ. 

«Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року 

зібрано 315,5 млн. гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 65 

млн. гривень.  

Зросли, в порівнянні з січнем-липнем минулого року, надходження по податку на додану 

вартість, які в цьому році склали 136,4 млн. грн., (перевищення - 13,9 млн. грн), що підтверджує 

важливість вказаного податку для забезпечення економічної стабільності держави та необхідності 

запровадження змін сплати такого податку, які відбулися в 2017 році. Надходження податку на 

доходи фізичних осіб  склали 395,4 млн. грн., що на 70,9 млн. грн. більше надходжень за січень-

липень 2018 року, що також є значним ресурсом для підтримання діяльності місцевих громад»- 

підсумував Юрій Чеботарьов. 


