До 1 липня 2020 року громадяни отримають податкові повідомлення-рішення про сплату земельног

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що
до 1 липня 2020 року за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи –
платника земельного податку буде направлено податкове/податкові
повідомлення-рішення про внесення податку з зазначенням відповідних платіжних
реквізитів.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може
сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних
громад за квитанцією про приймання податкових платежів.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281
Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі –
ПКУ).

Так, відповідно до пункту 281.1 статті 281 ПКУ від сплати земельного податку
звільняються:

- особи з інвалідністю першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
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- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначених
категорій фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом
використання у межах граничних норм, визначених підпунктом 281.2 статті 281 ПКУ.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні
платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за
місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається
скасованим (відкликаним).
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