Актуальні зміни щодо плати за землю
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Головне управління ДФС у Кіровоградській області інформує, що
Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” та
Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII “Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні” внесено зміни, зокрема в частині плати за землю.
Уточнено розмір ставок земельного податку за земельні ділянки,
нормативну
грошову
оцінку
яких
проведено
(незалежно
від
місцезнаходження). Так, ставки за зазначені ділянки встановлюються у
розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель
загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (пункт 274.1 стаття 274
Податкового кодексу).
Також, установлено, що ставка податку за земельні ділянки,
розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не
більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських
угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по
області (пункт 277.1 стаття 277 Податкового кодексу).
Статтю 281 Кодексу доповнено пунктом 4, яким визначено наступне.
Якщо фізична особа, що має право на пільгу, зокрема інваліди першої і
другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18
років, пенсіонери (за віком), ветерани війни тощо, є власником декількох
земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня
поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого
органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне
обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

