ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо пільг зі сплати
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на період вжиття
невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
1. Встановити, що погашення простроченої
1.
Встановити,
що
погашення
простроченої
заборгованості суб'єкта господарювання перед державою заборгованості суб'єкта господарювання перед державою
(Автономною Республікою Крим чи територіальною (Автономною Республікою Крим чи територіальною
громадою міста) за кредитом (позикою), залученим громадою міста) за кредитом (позикою), залученим
державою (Автономною Республікою Крим чи державою
(Автономною
Республікою
Крим
чи
територіальною громадою міста) або під державну територіальною громадою міста) або під державну (місцеву)
(місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату
(включаючи плату за
користування такими за користування такими кредитами (позиками) та пеню)
кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, здійснюється у порядку, визначеному главою 9 розділу II
визначеному главою 9 розділу II цього Кодексу.
цього Кодексу.
(…)
(…)
Відсутній
53. Тимчасово, з дня набрання чинності Законом
України «Про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України щодо пільг зі
сплати земельного податку та орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності на період
вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням
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коронавірусної хвороби (COVID-19)» по останній
календарний день місяця (включно), в якому
завершується дія карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України на всій території України з метою
запобігання
поширенню
на
території
України
коронавірусної хвороби (COVID-19) плата за землю
(земельний податок та орендна плата за земельні ділянки
державної та комунальної власності) за земельні ділянки,
що перебувають у власності або користуванні, у тому
числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та
використовуються ними в господарській діяльності
сплачується у розмірі 50%.
При цьому платники плати за землю (крім фізичних
осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 286 цього
Кодексу подали податкову декларацію, мають право
подати уточнюючу податкову декларацію, в якій
відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати
плати за землю за відповідні місяці.
Фізичним особам - платникам плати за землю
перерахунок здійснюється контролюючим органом.
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