
Декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році,  

зокрема, від ведення сільськогосподарської діяльності  
  

Головне управління ДПС у Полтавській області  повідомляє, що з 1 

січня 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, 

отриманих протягом 2020 року, і триватиме вона до 1 травня 2021 року.  

Нагадуємо, що обов’язковому  декларуванню підлягають:  

- доходи від продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна;  

- доходи у вигляді спадщини або подарунку від фізичної особи, що не 

є членом сім’ї І-го або ІІ-го ступеня споріднення.  

- іноземні доходи;  

- інвестиційні доходи, тобто доходи від продажу цінних паперів 

(акцій) та корпоративних прав;  

- дохід у вигляді анульованої банком частини боргу за кредитом;  

- дохід від оброблення земельних ділянок площею понад 2га;  

- доходи від надання в оренду рухомого та нерухомого майна іншій 

фізичній особі.  

Враховуючи аграрну спрямованість області, ГУ ДПС  області звертає 

увагу фізичних осіб, які самостійно одноосібно обробляють власні земельні 

ділянки (паї) загальною площею понад 2 гектари та отримують доходи від 

продажу сільськогосподарської продукції та громадян, які є власниками 

сільськогосподарської техніки та  надавали у 2020 році  платні послуги  з 

обробітку землі іншим фізичним особам (оранка, комбайнування тощо), але 

при цьому не зареєстровані як  фізичні особи-підприємці (ФОП), та нагадує 

про обов’язок подання ними декларації про доходи.  

У разі надання власних земельних ділянок (паїв) в оренду іншій 

фізичній особі, яка не є суб’єктом господарювання, та отримання доходу у 

вигляді орендної плати, такі фізичні особи – орендодавці також мають 

обов’язок стосовно декларування отриманих доходів та сплати відповідних 

податків і зборів (п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ)).  

Як правило, власники техніки, котрі проживають в сільській 

місцевості, навесні та восени активно обробляють землю на замовлення, 

отримуючи доходи без сплати податків. Варто зазначити, що закон вимагає 

декларувати такі доходи та сплачувати податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір.  

Відповідно до вимог ПКУ доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції, вирощеної на власних земельних ділянках площею понад 2 

гектари, доходи від надання власних земельних ділянок в оренду іншій 

фізичній особі та доходи, отримані від обробітку земель, підлягають 

оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та 

військовим збором за ставкою 1,5 %.  

Самостійно сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники 

податку зобов’язані до 01 серпня (п. 179.7 ст. 179 ПКУ).  

Тому, допоки не розпочався сезон весняно-польових робіт, 

закликаємо одноосібників, які самостійно обробляють власні земельні 

ділянки (паї) загальною площею понад 2 га та в 2020 році отримали доходи 



від продажу сільськогосподарської продукції, та власників 

сільськогосподарської техніки, які в минулому році отримали доходи за 

обробіток землі,  подбати про подання податкової декларації про доходи за 

2020 рік.  
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