
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Офіційний вебпортал Державної податковоїї  служби України: 

tax.gov.ua   

Інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР)  0-800-501-007 
"Гаряча лінія"  "Пульс ": 0800-501-007 

Акредитований центр сертифікації ключів: 044-284-00-10 

 

емфітевзису, щорічно враховується у 

частці, розрахованій пропорційно до 

річної суми нарахованої амортизації 

на нематеріальний актив у вигляді 

права користування земельною 

ділянкою за договором емфітевзису 

(п.п. 177.16 ст. 177 Кодексу). 

Відповідно до п. 177.20 ст. 177 

Кодексу сума податку у частині 

позитивного значення такої різниці не 

враховується у загальній сумі 

сплачених податків, зборів, платежів 

та витрат на оренду земельних ділянок 

у наступному податковому (звітному) 

році. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписуйтесь на наші офіційних сторінках в 

соціальних мережах.  

ДПС у Чернівецькій області:  

Facebook: https://www.facebook.com/tax.chernivt

si/  

Державна податкова служба України:  

Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine  

 

«InfoTAX» http:/t.me/infoTAXbot  

Телеграм-канал ДПС 

 https://t.me/tax_gov_ua 

Головне управління  ДПС   

у  Чернівецькій  області 

58013,  м. Чернівці,  

вул. Героїв Майдану, 200 А,    

тел. 0372-54-54-99 

 

Визначення 

мінімального податкового 

зобов’язання для фізичних 

осіб – підприємців 

2023 року 

tel:0800501007
https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/
https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://cv.tax.gov.ua/http:/t.me/infoTAXbot
https://t.me/tax_gov_ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

мінімального податкового зобов’язання 

щодо кожної земельної ділянки окремо; 

загальна сума сплачених платником 

податку податків, зборів, платежів, 

контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи, 

пов’язаних з виробництвом та 

реалізацією власної 

сільськогосподарської продукції та/або 

з власністю та/або користуванням 

(орендою, суборендою, емфітевзисом, 

постійним користуванням) земельними 

ділянками, віднесеними до 

сільськогосподарських угідь, та 

визначених відповідно до п. 177.15 ст. 

177 Кодексу витрат на оренду 

земельних ділянок протягом 

податкового (звітного) року; 

різниця між сумою загального МПЗ та 

загальною сумою сплачених податків, 

зборів, платежів та витрат на оренду 

земельних ділянок. 

Згідно із п. 177.15 ст. 177 Кодексу до 

суми сплачених податків, зборів, 

платежів та витрат на оренду 

земельних ділянок відносяться: 

1) податок на доходи фізичних осіб 

(далі – податок) та військовий збір з 

чистого оподатковуваного доходу від 

реалізації власної 

сільськогосподарської продукції; 

2) податок та військовий збір з доходів 

фізичних осіб, які перебувають з 

платником податку у трудових або 

цивільно-правових відносинах (крім 

доходів, які сплачені за придбання 

товарів у фізичних осіб), з доходів за 

договорами оренди, суборенди, 

емфітевзису земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення; 

3) єдиний податок (у разі переходу у 

податковому (звітному) році із 

спрощеної системи оподаткування на 

загальну); 

4) земельний податок за земельні 

ділянки, віднесені до 

сільськогосподарських угідь, які 

використовуються у підприємницькій 

діяльності; 

5) рентна плата за спеціальне 

використання води; 

6) 20 відсотків витрат на сплату 

орендної плати за віднесені до 

сільськогосподарських угідь земельні 

ділянки, орендодавцями яких є 

юридичні особи та/або які 

перебувають у державній чи 

комунальній власності. 

У сумі сплачених податків, зборів, 

платежів та витрат на оренду 

земельних ділянок не враховуються 

помилково та/або надміру сплачені у 

податковому (звітному) році суми 

податків, зборів, платежів. 

У разі використання земельної ділянки 

на праві емфітевзису податок та 

військовий збір, сплачені під час 

здійснення виплат за таким договором 

Пунктом 177.14 ст. 177 Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс) 

 фізичні особи – підприємці – 

власники, орендарі, користувачі на 

інших умовах (в тому числі на умовах 

емфітевзису) земельних ділянок, 

віднесених до сільськогосподарських 

угідь, які здійснюють виробництво 

власної сільськогосподарської 

продукції, а також голови сімейних 

фермерських господарств, у тому числі 

щодо земельних ділянок, що належать 

членам такого сімейного фермерського 

господарства та використовуються 

таким сімейним фермерським 

господарством, зобов’язані подавати у 

складі річної податкової декларації 

додаток з розрахунком загального 

мінімального податкового 

зобов’язання (далі – МПЗ). 

Відповідно до п. 64 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Кодексу 

першим роком, за який визначається 

мінімальне податкове зобов’язання, є 

2022 рік. 

У додатку МПЗ до податкової 

декларації про майновий стан і доходи, 

зокрема, зазначаються: 

кадастрові номери земельних ділянок, 

які використовуються підприємцем для 

здійснення підприємницької діяльності 

та для яких визначається МПЗ, їх 

нормативна грошова оцінка та площа; 

сума загального МПЗ, сума 


