Додаток 1
до рішення Новопетрівської сільської ради
№1104 від 08 червня 2018 р.

Положення
про місцеві податки і збори
Розділ І. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
1. Загальне положення
Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
2. Платники земельного податку
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок;
2.1.2. землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
встановлюються Податковим кодексом України.
3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності
або користуванні.
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
урахуванням коефіцієнта індексації.
5. Ставка земельного податку
5.1. Ставки податку за земельні ділянки, встановлюються у розмірах, згідно з
Додатком 2 до рішення Новопетрівської сільської ради «Про встановлення
місцевих податків і зборів на 2019 рік».
6. Податковий період для плати за землю
6.1.
Базовий
податковий
(звітний)
період
землю встановляється Податковим кодексом України.

для

плати

за

7. Порядок обчислення плати за землю
7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного
земельного кадастру.
7.2. Порядок обчислення плати за землю встановлюється Податковим кодексом
України.
8. Строк сплати плати за землю
8.1. Строк та порядок сплати плати за землю встановлюється Податковим
кодексом України.
9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб
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9.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб
встановлюються Податковим кодексом України.
9.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1
статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
встановлюються у розмірах, згідно з Додатком 3 до рішення Новопетрівської
сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».
10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
10.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
встановлюються Податковим кодексом України.
11. Особливості оподаткування платою за землю
11.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються Податковим
кодексом України.
12. Орендна плата
12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки укладений відповідно до законодавства.
Новопетрівська сільська рада до 1 лютого подає контролюючому органу
переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та
інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих
договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем,
у якому відбулися зазначені зміни.
12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі
оренди землі.
12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі з
урахуванням положень Податкового кодексу України.
12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної
плати.
12.7. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.
13. Індексація нормативної грошової оцінки земель
13.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати
використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
13.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації
відповідно до діючого законодавства України.
14. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату плати за землю
14.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату плати за землю
встановлюється Податковим кодексом України.
Розділ ІІ. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
1. Платники податку
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1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти,
які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності
кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за
належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є
одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено
судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування
2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в
тому чисті його частка.
2.2. Перелік об’єктів, які не є об’єктам оподаткування встановлюються
Податковим кодексом України.
3.

База оподаткування

3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток.
3.2.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, та юридичних осіб
обчислюється відповідно до Податкового кодексу України.
4. Пільги із сплати податку
4.1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб встановлюються Податковим
кодексом України.
4.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку
встановлюються у розмірах, згідно з Додатком 5 до рішення Новопетрівської
сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».
4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 4.1., 4.2. цього пункту, для
фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів
перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої
підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у
підприємницькій діяльності).
5. Ставка податку
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5.1.Ставки податку, встановлюються у розмірах, згідно з Додатком 4 до рішення
Новопетрівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на
2019 рік».
6. Податковий період
6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Порядок обчислення податку встановлюється Податковим
України.

кодексом

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування
податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для
попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в
якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для
нового власника  починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів
оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями
Бюджетного кодексу України.
10. Строки сплати податку
10.1. Строки сплати податку встановлюється Податковим кодексом України.
11. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
11.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
встановлюється Податковим кодексом України.
Розділ ІІІ. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1
пункту 3.2 цього Положення є об’єктами оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло
не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
Така вартість визначається відповідно до Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
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3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Розділу.
4. Ставка податку
4.1. Встановити ставку податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000
гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно
до підпункту 2.1 пункту 2 цього Розділу.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних та
юридичних осіб здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.
6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
7. Строки сплати податку
3.8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця,
що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій
декларації.
Розділ IV. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
1. Загальні положення
1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до
місцевого бюджету.
2. Платники збору
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію Новопетрівської сільської ради та
отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2.
Перелік осіб, які не можуть бути платниками збору встановлюється
Податковим кодексом України.
3. Податкові агенти
3.1. Податковими агентами зі сплати туристичного збору є:
а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та
іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за договором найму;
5

в) юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які уповноважуються
Новопетрівською сільською радою справляти збір на умовах договору,
укладеного з радою.
3.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого
податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового
агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням
підрозділу.
4. База справляння збору
4.1. База справляння збору встановлюється Податковим кодексом України.
5. Ставка збору
5.1. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 (одного) відсотка до бази
справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Розділу.
6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти, визначені пунктом 3 цього Розділу, справляють збір під
час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і
зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на
проживання.
7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
8. Строк та порядок сплати збору
8.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за
звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального
звітного (податкового) періоду. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному кварталу.
9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору
9.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору
встановлюється Податковим кодексом України.
Розділ V. ЄДИНИЙ ПОДАТОК
1. Платники податку
1.1. Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на такі
групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних
місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових
послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не
перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку
та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері
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ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року
відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають
посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого
майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку,
якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
2.2. Перелік фізичних осіб - підприємців, які не можуть бути платниками
єдиного податку, зазначений в Податковому кодексі України.
3. Ставки податку
3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у
відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
(далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані
ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата).
3.2. Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які
здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської
діяльності, з розрахунку на календарний місяць, становлять:
1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати.
4. Об’єкт оподаткування єдиного податку
4.1. Об’єкт оподаткування єдиного податку встановлюється Податковим
кодексом України.
5. База оподаткування єдиного податку
5.1. База оподаткування єдиного податку встановлюється Податковим кодексом
України.
6. Порядок обчислення єдиного податку
6.1. Порядок обчислення єдиного податку встановлюється Податковим кодексом
України.
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7. Податковий період
7.1. Податковий період встановлюється Податковим кодексом України.
8. Строк та порядок сплати єдиного податку;
8.1. Строк та порядок сплати єдиного податку встановлюється Податковим
кодексом України.
9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку
9.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку
встановлюється Податковим кодексом.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк
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