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Замовлення № 167803

ДЕРЖГЕОКАДАСТР БАЖАЄ ЗБІЛЬШИТИ РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ: 
АНАЛІЗУЄМО ПРАВОМІРНІСТЬ ВИМОГ

З початком нового року багато сільгосппідприємств 
отримують від управлінь Держгеокадастру листи, в 
яких пропонується звернутися до головних управлінь 
Держгеокадастру у відповідній області для укладення 
додаткових угод про внесення змін до чинних договорів 
оренди земельних ділянок. В листах пропонується збіль-
шити розмір орендної плати до 8 %, а іноді і до 9,5 % 
від нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земельної 
ділянки.

Як підстава для такого звернення вказується дору-
чення Держгеокадастру від 14.12.15 р. № ДС-22-28-0.13-
17122/23-15, а також те, що «…середній розмір плати за 
користування земельними ділянками за результатами 
проведених аукціонів по області становить більший 
відсоток (від НГО земельних ділянок), ніж встановлено 
вже існуючими договорами оренди землі…». Непооди-
нокими є випадки, коли в такому листі міститься попе-
редження, що в разі ігнорування такого листа головне 
управління Держгеокадастру ініціюватиме питання 
щодо розірвання договору оренди в порядку визначено-
му законодавством.

Дії, які має вчинити сільгосппідприємство після от-
римання такого листа, залежать від того, який розмір 
орендної плати встановлено в договорах оренди, до яких 
пропонується внести зміни, так:

• якщо орендну плату встановлено в розмірі меншо-
му ніж 3 % від НГО земельної ділянки – вимоги щодо 
її збільшення правомірні, проте за конкретний розмір 
орендної плати можливо поборотися;

• якщо орендну плату встановлено в розмірі біль-
шому ніж 3 %  від НГО земельної ділянки – для таких 
сільгосппідприємств ці листи носять рекомендаційний 

характер, збільшити орендну плату можливо лише за 
згодою орендаря.

Відповідно до ст. 288.5.1 ПК з 01.04.14 р. орендна 
плата за земельні ділянки сільгосппризначення держав-
ної та комунальної власності повинна становити не мен-
ше 3 % від їх НГО. Так, на сьогодні є значна кількість су-
дових рішень, в яких суди зазначають, що розмір оренд-
ної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, який підлягає перерахуванню до бюджету, 
має відповідати вимогам ст. 288.5.1 ПК та його законо-
давча зміна є підставою для перегляду встановленого у 
раніше укладених договорах оренди розміру орендної 
плати. При цьому, виходячи із принципу пріоритетності 
норм ПК над нормами інших актів у разі їх суперечності, 
який закріплений у п. 5.2 ПК, до моменту внесення до 
такого договору відповідних змін розмір орендної плати 
в будь-якому разі не може бути меншим, ніж встановле-
ний п. 288.5.1 ПК. 

Тобто, в будь якому разі розмір орендної плати за 
земельні ділянки державної та комунальної власності 
не може бути меншим ніж 3 % від їх НГО. Тому, навіть 
якщо договором визначено розмір менший, сільгосппід-
приємству доцільно сплачувати 3 % від НГО незважаю-
чи на умови договору оренди такої землі.

Якщо чинним договором оренди встановлено оренд-
ну плату в розмірі менше 3 %, Держгеокадастр пропонує 
збільшити її до 8 %, то і в такій ситуації сільгосппідпри-
ємство може спробувати зменшити цей розмір. Для цьо-
го необхідно написати лист-заперечення до листа Держ-
геокадастру, в якому запропонувати свій розмір орендної 
плати (не менше 3 % від НГО). Аргументуючи свій роз-
мір плати, наприклад, можна посилатись на нестабіль-

ність ринку та національної валюти, навести приклади 
безпосереднього впливу цих чинників на діяльність 
сільгосппідприємства (вартість пального, насіння, валю-
ти, тощо). В разі, якщо Держгеокадастр не погодиться на 
запропоновану орендарем ставку – справу вирішуватиме 
суд. Тож сільгосппідприємству необхідно буде в суді та-
кож клопотати про зменшення розміру орендної плати 
(але не менше розміру встановленого ПК).

Якщо чинним договором оренди встановлено оренд-
ну плату в розмірі 3 % від НГО або більше, то вимога 
Держгеокадастру про збільшення розміру орендної пла-
ти взагалі не має під собою правових підстав, оскільки 
в даному випадку розмір орендної плати не суперечить 
нормам ПК. А відповідно до ст. 30 Закону № 161 зміна 
умов договору оренди землі здійснюється за взаємною 
згодою сторін. Тож управління Держгеокадастру не має 
повноважень та законних прав в односторонньому по-
рядку змінювати розмір орендної плати згідно уже укла-
деного договору оренди, та не може змусити сільгосп-
підприємство укладати додаткові угоди та збільшувати 
розмір орендної плати. Тією ж нормою Закону № 161 ви-
значено, що у разі недосягнення згоди щодо зміни умов 
договору оренди землі спір вирішується в судовому по-
рядку. Проте навіть якщо Держгеокадастр звернеться до 
суду, то «середній розмір плати за користування земель-
ними ділянками за результатами проведених аукціонів 
по області» не може бути належним обґрунтуванням для 
збільшення розміру орендної плати. Тож, вважаємо, що 
перспективи судового розгляду таких справ на користь 
Держгеокадастру немає.

Ірина ДМИТЕРКО, редактор юридичного напряму 
журналу БАЛАНС-АГРО

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ
У СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ-СПЕЦРЕЖИМНИКІВ

Як відомо з 01.01.16 р суттєво змінився порядок засто-
сування спеціального режиму оподаткування ПДВ для сіль-
госппідприємств (ст. 209 Податкового кодексу, далі - ПК).
Так,  сума ПДВ, нарахована сільгосппідприємствами на 
вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів/
послуг (зменшена на податковий кредит) тепер не повністю 
залишається в їх розпорядженні (як це було в минулих ро-
ках), а  частково повинна сплачуватись до бюджету.

Яку саме частку ПДВ можна залишити у себе, а яку 
слід сплатити до бюджету, залежить від виду сільгосппро-
дукції, яку виробляє та реалізовує сільгосппідприємство. 
Так, згідно з п. 209.2 ПК при постачанні:

- зернових та технічних культур ( (пшениця, жито, 
ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка, просо та ін. зернові 
культури, свиріпа або ріпак та соняшник) – 85 % нарахо-
ваного ПДВ сплачується до держбюджету, а 15 % – зали-
шається в розпорядженні сільгосппідприємства;

- продукції тваринництва (ВРХ жива, молоко й вершки 
незгущені)  – 20 % нарахованого ПДВ сплачується до дер-
жбюджету, а 80 % – залишається сільгосппідприємству;

- інших (крім зазначених вище) сільгосптоварів та 
всіх видів сільгосппослуг – 50 % ПДВ сплачується до 
держбюджету, а 50 % – залишається в розпорядженні 
сільгосппідприємства.

Облік податкових зобов’язань та податкового креди-
ту тепер слід вести окремо по кожному із трьох вищеза-
значених   видів діяльності. При формуванні податково-
го кредиту слід звернути увагу на таке: 

- якщо товари (послуги) придбаються для викори-
стання лише в одному з видів діяльності, то ПДВ з їх 
вартості повністю включається до податкового кредиту 
саме за цим видом діяльності; 

- якщо ж товари (послуги) придбаваються для вико-
ристання в різних видах сільгоспдіяльності або для ін-
шої (несільськогосподарської) діяльності, то розподіл 
вхідного ПДВ слід здійснювати пропорційно до питомої 
ваги вартості постачань за кожним із таких видів діяль-
ності у загальній вартості усіх постачань за 12 попе-
редніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп. 
209.15.1 ПК).

Розрахунок відповідної пропорції для розподілу вхід-
ного ПДВ здійснюється в додатку 9 до спецрежимної де-
кларації з ПДВ (нова форма звітності з ПДВ затверджена 
Наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21). 

Слід звернути увагу, що у зносці (*), розміщеній в 
самому додатку 9, зазначено, що у розрахунок слід вклю-
чати 12 послідовних податкових періодів, включаючи 
поточний. В той час, як і у вищезгаданому пп. 209.15.1 
ПК, а також у п. 209.6 ПК (в якому йдеться про критерії 
для застосування спецрежиму), зазначено саме “попе-
редні послідовні звітні” періоди.

Оскільки ПК, який є законом, а значить має більшу 
юридичну силу, ніж наказ Мінфіну, який є підзаконним 
актом, рекомендую дотримуватись норм ПК та для роз-
рахунку показників додатку 9 до спецрежимної деклара-
ції з ПДВ не враховувати поточний період  (тобто той, за 
який складається декларація). 

Олена ЖУРАКІВСЬКА, редактор  напряму
«Бухгалтерський облік  та оподаткування»

видання «Баланс Агро»

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для 

фермерів, кооперативів 
та особистих 

селянських господарств

Передплатний 
індекс – 21591,

сторінка 18 «Каталогу 
видань України 2016 рік»

Вартість видання з 
доставкою:

1 міс. – 9,76 грн.;
3 міс. – 29,28 грн.;
6 міс. –58,56 грн.;

12 міс. – 117,12 грн.


