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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ

ПОДАТКОМ

Для отримання реєстрації як платника ФСП особа має своєча-
сно відзвітувати — подати органу доходів і зборів, у даному ви-
падку органу доходів і зборів за місцем своєї реєстрації, докуме-
нти за переліком, наведеним у табл. 1, а саме визначити суму
ФСП на поточний рік i до 20 лютого поточного року подати до
органу доходів і зборів загальну та звітну податкову декларацію з
фіксованого сільськогосподарського податку та розрахунок част-
ки сільськогосподарського товаровиробництва, додаток до пода-
ткової декларації з ФСП «Відомості про наявність земельних ді-
лянок» (ст. 308 п.3 08.1 ПКУ) [1].

Довідка про набуття або підтвердження статусу платника по-
датку видається протягом 10 робочих днів з дати подання сільсь-
когосподарським товаровиробником податкової декларації або
заяви органом доходів і зборів за місцезнаходженням такого пла-
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тника (місцем перебування на податковому обліку). Наступний
рік такий суб’єкт підприємницької діяльності є платником фіксо-
ваного сільськогосподарського податку [1].

З метою забезпечення виконання сільськогосподарськими то-
варовиробниками вимоги отримання реєстрації як платника ФСП
наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 №
864 було затверджено форму Податкової декларації з ФСП [3], а
наказом Мінагрополітики України від 26.12.2011 № 772 був за-
тверджений Розрахунок частки сільськогосподарського товаро-
виробництва [2].

Таблиця 1
ЗВІТНІСТЬ ТА ДОКУМЕНТИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ПЛАТНИКА ФСП

Звітність та документи Орган доходів і зборів

Загальна податкова декларація з ФСП на поточний
рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких
справляється ФСП (сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних наса-
джень), та/або земель водного фонду внутрішніх во-
дойм (озер, ставків та водосховищ), в тому числі до-
даток до податкової декларації з ФСП «Відомості
про наявність земельних ділянок»*

За місцезнаходженням
сільськогосподарсь-
кого товаровиробни-
ка (місцем перебу-
вання на податковому
обліку)

Звітна податкова декларація з ФСП на поточний рік
окремо щодо кожної земельної ділянки, в тому числі
додаток до податкової декларації з ФСП «Відомості
про наявність земельних ділянок»*

За місцем розташу-
вання земельної діля-
нки

Розрахунок частки сільськогосподарського товаро-
виробництва за попередній звітний (податковий) рік

За місцезнаходжен-
ням сільськогоспо-
дарського товарови-
робника та за місцем
розташування земе-
льної ділянки

* Додаток «Відомості про наявність земельних ділянок» містить відомості про кож-
ний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділян-
ками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Є два види податкових декларацій із ФСП:
• загальна (щодо всієї площі земельних ділянок, з яких спра-

вляється ФСП), яка подається сільгосппідприємством до органу
доходів і зборів за своїм місцезнаходженням;

• звітна декларація з податку на поточний рік окремо щодо
кожної земельної ділянки — подається до органу доходів і зборів
за місцем розташування такої земельної ділянки [5].
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При цьому в титульній частині декларації проставляється по-
значка «Х» у клітинці «Звітна» або «Загальна» рядка «Тип декла-
рації».

Якщо у платника ФСП усі земельні ділянки розташовані в
межах території одного органу місцевого самоврядування за міс-
цезнаходженням такого платника, то він подає до органу доходів
і зборів одну податкову декларацію з ФСП, яка одночасно є і зві-
тною, і загальною, але позначка «Х» у такій декларації зазнача-
ється у клітинці «Звітна» рядка «Тип декларації».

Якщо платник ФСП має земельні ділянки, розташовані як за мі-
сцем його реєстрації, так і на території іншого органу місцевого
самоврядування, то до кожного з органів доходів і зборів за місцем
розташування таких ділянок необхідно подати «Звітну» податкову
декларацію, а за своїм місцезнаходженням — «Загальну».

Якщо платник ФСП за місцем своєї реєстрації не має земель-
них ділянок, то до органу доходів і зборів за його місцезнахо-
дженням подається лише «Загальна» декларація, а «Звітні» — до
органів доходів і зборів за місцем розташування земельних діля-
нкою.

Декларація з ФСП підписується керівником підприємства, голо-
вним бухгалтером (указуються їхні прізвища, ініціали, проставля-
ється дата заповнення) і скріплюється печаткою підприємства [5].

Відомості про наявність земельних ділянок є невід’ємною ча-
стиною декларації з ФСП. У них зазначається інформація про
кожний документ, що встановлює право власності та/або корис-
тування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір
оренди земельної частки (паю) (п. 308.1 ПК) [1].

До Відомостей включається інформація щодо земельних діля-
нок, які знаходяться у власності, та тих, які орендовано. Площа
таких земельних ділянок і їх нормативна грошова оцінка підтвер-
джуються довідкою, виданою органом земельних ресурсів за міс-
цем розташування таких земельних ділянок [5].

Одним із ключових документів, необхідних для набуття або
підтвердження статусу платника ФСП, є Розрахунок частки сіль-
ськогосподарського товаровиробництва. Частка сільськогоспо-
дарського товаровиробництва — це питома вага доходу сільсько-
господарського товаровиробника, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та проду-
ктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується
під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію
як платника ФСП [5].
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Відповідно до ст. 301 ПКУ платниками ФСП можуть бути
сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільського-
сподарського товаровиробництва за попередній податковий (зві-
тний) рік дорівнює або перевищує 75 % [1].

Таким чином, для реєстрації чи підтвердження реєстрації пла-
тником ФСП сільськогосподарський товаровиробник повинен
подати до органів доходів і зборів пакет документів, який здаєть-
ся раз на рік — не пізніше 20 лютого поточного року [4].
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ

І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Для правильної організації обліку основних засобів на підпри-
ємстві необхідно дотримуватись єдиного принципу їх оцінки.
При цьому слід враховувати доцільність переоцінки та подаль-
ший економічний вплив на вибраний метод нарахування аморти-
зації. В сучасних умовах діяльності промислових та інших під-
приємств проблема оцінки основних засобів є досить
актуальною, так як від цього залежить достовірність, точність і
правдивість відображення інформації у фінансовій звітності про
майновий і фінансовий стан підприємства.


