
В України доволі поширене явище, коли орга-
ни ДФС, нараховуючи податкові зобов’язан-

ня з податку на нерухоме майно у відповідності до  
ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 
не досліджують, яким чином платник податків ви-
користовує у своїй господарській діяльності сіль-
госпнерухомість. Захистити свої права такі платни-
ки податків можуть у суді. Розглянемо аргументи 
суду по справі, вирішеній на користь фізичної осо-
би-підприємця.

СУТЬ СПРАВИ 

30.06.2016 р. податковою інспекцією (далі – Від-
повідач) прийнято ППР, яким фізичній особі-підп- 
риємцю (далі – Позивач) визначено суму податко-
вих зобов’язань за 2015 рік за платежем «податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, сплачений фізичними особами, які є власни- 
ками об’єктів житлової та нежитлової нерухомос- 
ті» (далі – податок на нерухоме майно) в розмірі  
4491 грн. 25 коп. Позивач не погодився з прийня-
тим ППР та оскаржив його до суду.

ДОВОДИ ПОЗИВАЧА  
(ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ)

Позивач зазначив, що він є сільськогоспо- 
дарським товаровиробником. Основний вид 

його діяльності – вирощування зернових (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних культур, 
розведення свійської птиці, змішане сільське госпо-
дарство тощо. 

На праві власності йому належить нежитлове 
приміщення загальною площею 1 843,7 кв.м, яке 
він використовує в сільськогосподарській діяль-
ності. Це твердження Позивач документально під-
твердив тим, що:

 в його користуванні перебувають землі сільсь- 
когосподарського призначення (відомості з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
договір оренди, договір про сезонне використання 
земельних ділянок);

 в його власності і користуванні знаходиться 
сільськогосподарська техніка;

 він придбавав посівний матеріал;

КЛУБ УСПІШНИХ АГРАРІЇВ У СУДАХ УКРАЇНИ

22 Лютий 2019, №4

Від редакції: чи зобов’язані фізичні особи сплачувати податок за сільгоспнерухомість?
Відповідь органів ДФС: «Так, зобов’язані».
Відповідь обізнаного платника податків: «Ні, я маю пільгу».

У 2018 році на шпальтах журналу «АгроPRO» неодноразово наголошувалося, що позиція органів ДФС не ба-
зується на законодавчих обґрунтуваннях. Так:

● у № 13 на стор. 4 ми писали, що фізичні особи (в тому числі підприємці), які є сільгоспвиробниками, 
звільняються від сплати податку за сільгоспнерухомість та публікували зразок скарги на податкове повідом-
лення рішення (далі – ППР) про необхідність сплатити цей податок;

● у № 14 на стор. 9 ми пропонували зразок позову до суду про оскарження відповідного ППР;
● у № 22 на стор. 36 нагадували про можливість провести звірку зі сплати податку на нерухомість та 

наводили зразок відповідної заяви.
Проте, на жаль, органи ДФС на місцях, намагаючись наповнити бюджет за рахунок необізнаності власників 

сільгоспнерухомості,  відмовляють їм у праві на пільгу. 
Сьогодні до вашої уваги – аналіз рішення Верховного Суду, що підтверджує правомірність нашої точки зору. 

Хоча в ньому йдеться про підприємців, вважаємо, що висновками Суду можуть керуватися і фізичні особи, які не 
мають статусу суб’єктів підприємництва. 

ПОДАТОК ЗА СІЛЬГОСПНЕРУХОМІСТЬ
СУД ПРИСТАВ НА БІК  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Василь Хітько,
старший юрист ТОВ «ЮФ «П.С.П. ПРАВО»



ДОВІДКОВО
 

Не є об’єктом оподаткування 
будівлі, споруди сільськогоспо-
дарських товаровиробників (юри-
дичних та фізичних осіб), відне-
сені до класу «Будівлі сільсько-
господарського призначення, лі-
сівництва та рибного господарст- 
ва» (код 1271) Державного кла- 
сифікатора будівель та споруд ДК 
018-2000, та не здаються їх влас-
никами в оренду, лізинг, позичку.

пп. «ж» 266.2.2 ПКУ
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 він використовує приналежні йому будівлі та територію 
майнового комплексу в сільськогосподарській діяльності для 
зберігання сільгосптехніки, добрив, засобів захисту рослин.

Отже, на думку Позивача, відповідно до пп. «ж» 266.2.2 ПКУ 
(визначає перелік об’єктів, що не обкладаються податком на не-
рухомість, – ред.) його сільгоспнерухомість не є об’єктом опо-
даткування податком на нерухоме майно.

ДОВОДИ ВІДПОВІДАЧА (ДФС)

Відповідач, посилаючись на норму пп. 14.1.235 ПКУ, зазна-
чив, що сільськогосподарський товаровиробник – це юри-

дична особа, а тому норма пп. «ж» 266.2.2 ПКУ на фізичну осо-
бу-підприємця не поширюється.

Крім того, Відповідач зауважив, що Позивач подав до податко-
вої інспекції декларацію про майновий стан і доходи за 2015 рік, 
згідно з якою він не проводив будь-якої діяльності у звітному році 
(в т.ч. і сільськогосподарської). У зв’язку з цим Відповідач дійшов 
висновку, що Позивач не використовував нежитлову нерухомість 
у сільськогосподарській діяльності. Внесення незначних змін до 
цієї податкової звітності після отримання ППР пов’язано виключ-
но з намаганням не сплачувати правомірно визначене податкове 
зобов’язання з податку на нерухомість.

СУДОВІ РІШЕННЯ

Постановою окружного адміністративного суду від 
08.12.2016 р., залишеною без змін ухвалою апеляційного 

адміністративного суду від 20.09.2017 р., позов задоволено – 
ППР скасовано. Постановою Верховного Суду від 20.06.2018 р. 
по справі № 814/2040/16 касаційну скаргу Відповідача залише-
но без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без 
змін. 

МОТИВИ СУДУ

Суд зауважив, що визначення сільськогосподарського това-
ровиробника, наведене в пп. 14.1.235 ПКУ, застосовується 

виключно для цілей глави 1 «Спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності» розділу XIV ПКУ.

Сільськогосподарський товаровиробник для цілей 
глави 1 розділу XIV цього Кодексу – юридична особа 
незалежно від організаційно-правової форми або фізич-
на особа-підприємець, яка займається виробництвом 
сільськогосподарської продукції та/або розведенням, 
вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах 
(озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою 
на власних чи орендованих потужностях, у тому числі 
власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та 
здійснює операції з її постачання.

ПП. 14.1.235 ПКУ

 Нотатка
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➣

Натомість питання податку на нерухоме майно 
визначається розділом XII «Податок на майно». А 
тому, на думку суду, обмеження щодо визначення 
сільськогосподарського товаровиробника виключ-
но як юридичної особи в цьому випадку не повинне 
застосовуватися. 

Суд наголосив, що фізична особа-підприємець, 
яка фактично займається сільськогосподарським 
виробництвом та безпосередньо використовує 
нежитловий об’єкт у сільськогосподарській діяль-
ності (вирощування свійської птиці, зберігання та 
виготовлення кормів тощо), не може бути дискри-
мінована у звільненні цієї нерухомості від оподат-
кування в порівнянні з юридичною особою. 

Використання Позивачем спірного нерухомо-
го майна в сільськогосподарській діяльності підт- 
верджується фотоматеріалами, з яких випливає, що 
воно використовується, зокрема, для розведення 
свійської птиці. Відповідач не піддає це сумнівам. 

Доводи Відповідача про те, що доказом непро-
вадження Позивачем сільськогосподарської діяль-
ності є «порожня» декларація про майновий стан  
і доходи, визнані судом необґрунтованими, оскіль-
ки Позивач подав уточнюючу податкову декларацію 
про майновий стан і доходи, в якій зазначив доходи 
від провадження підприємницької діяльності, а саме 
– від розведення свійської птиці та допоміжної діяль-
ності в рослинництві. Отже, суд дійшов висновку, 
що спірне нежитлове приміщення не є об’єктом 

оподаткування податком на нерухоме майно. 

Крім того, суд вказав, що податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, мав справ-
лятися не раніше 2016 року. До цього висновку суд 
дійшов на підставі аналізу норм ПКУ, за якими:

 встановлення податку на нерухоме майно 
є повноваженням місцевої ради, яке виконується 
шляхом прийняття відповідного рішення;

 рішення про встановлення податку має бу- 
ти опубліковано;

 ПКУ визначає наслідки несвоєчасного  
опублікування відповідного рішення;

 ПКУ розрізняє період опублікування рішен- 
ня ради (це період, що передує плановому), пла-
новий період (в якому планується встановити міс-
цевий податок) і наступний період (тобто період, 
наступним за плановим). Кожен із цих періодів 
має самостійне правове значення, і ці періоди не 
можуть співпадати в часі;

 норми, які запроваджують податок на май-
но, набрали чинності з 01.01.2015 р., тобто лише 
в 2015 році місцеві ради отримали повноваження 
щодо встановлення податку на майно і лише піс-
ля цієї дати місцеві ради мали юридичні підстави 
для прийняття рішення про встановлення подат-
ку на майно. Тому рішення місцевих рад стосовно 
податку на майно, прийняті у 2015 році, могли 
визначати плановим періодом лише 2016 рік.
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1. Вимога сплачувати податок на сільгоспнерухомість за 2015 рік є незаконною.

Відповідно до пп. 266.7.2 ПКУ фізичні особи отримували ППР про необхідність сплати податку на 
сільгоспнерухомість за 2015 рік до 1 липня 2016 року.

Відповідно до п. 56.18 ПКУ платник податків має право оскаржити до суду ППР протягом 1095 днів 
з дня його отримання.

Таким чином, фізичні особи, які у 2016 році отримали ППР про необхідність сплати податку за сіль-
госпнерухомість (за 2015 рік), можуть оскаржити такі ППР, незважаючи на фактичну сплату податку. 
Для визначення кінцевого строку на оскарження необхідно встановити дату отримання спірного ППР та 
відрахувати від неї 1095 днів. Ймовірно, йтиметься про червень 2019 року. Отже, до настання цієї дати 
можна звернутися до суду та оскаржити ППР. Після вирішення справи в суді зайво сплачені кошти мають 
бути повернуті платникові податків. 

2. Фізичні особи-підприємці, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, так само, як і юри-
дичні особи, мають пільгу з податку на сільгоспнерухомість. Для підтвердження факту використання 
спірного нерухомого майна в сільськогосподарській діяльності можна надавати фотоматеріали, докази 
використання землі, сільськогосподарської техніки, а також придбання насіння, добрив, засобів захисту 
рослин тощо.

3. Вважаємо, що фізичні особи, навіть якщо вони не зареєстровані як суб’єкти підприємницької 
діяльності, але володіють сільгоспнерухомістю, також звільнені від сплати податку за нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки. Докладніше про аргументи на користь такого твердження читайте в 
«АгроPro», 2018, №№ 13, 14, 22.


