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Відповідно до п.п. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку
звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22
жовтня 1993 року № 3551XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» зі змінами та доповненнями.

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових
діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій,
інваліди війни, учасники війни (ст. 4 Закону).

Законом України від 06 травня 2014 року № 1233 «Про внесення зміни до статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який
набрав чинності з 22.05.2014р, розширено коло осіб, які належать до учасників бойових
дій.
Так, учасниками бойових дій згідно з п.19 ст.6 Закону, визнаються
військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового,
начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ
України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку,
встановленому законодавством.

Тобто особи, які відповідно до норм Закону визнані учасниками бойових дій,
звільняються від сплати земельного податку. При цьому звільнення від сплати
земельного податку, передбачене для такої категорії фізичних осіб, поширюється на
одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як2
гектари;
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- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як
0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара (п. 281.2 ст. 281 ПКУ).
Окрім того, органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за
землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території (п.
284.1 ст. 284 ПКУ).
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