УКРАЇ НА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВАКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Про плату за землю

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Податковим кодексом України,
сільська рада,
вирішила:
Не підвищувати ставку податку за ріллю з 0,4 % до 0,6% від
нормативної грошової оцінки землі.
Встановити податок на майно в частині плати за землю (земельний
податок) з 01.01.2018 р.
1. Плата за землю (земельний податок).
1.1. Платники земельного податку є:
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
- землекористувачі.
1.2. Об’єкти оподаткування земельним податком є:
- земельні ділянки, які перебувають у власності або
користуванні;
- земельні частки (паїв), які перебувають у власності.
1.3. База оподаткування земельним податком є:
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням
коефіцієнта індексації визначеного відповідно до порядку,
встановленого Розділом XII «Податок на майно»;
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких
не проведено.
2. Встановити ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено з урахуванням коефіцієнта індексації та які
перебувають у власності/постійному користуванні фізичних осіб,
встановлюється у розмірі 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки, а
для сільськогосподарських угідь незалежно від місця розташування 0,4
% від їх нормативної грошової оцінки.
2.1. Ставка податку встановлюється у розмірі 2,0 % від їх нормативної
грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та
комунальної форми власності).
2.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 1,0 % від їх нормативної
грошової оцінки за земельні ділянки державної та комунальної
форми власності.
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3. Встановити ставки податку за земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не
проведено:
- ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, встановлюється у розмірі 5,0 % від
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по
Дніпропетровській області;
- ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду
встановлюється у розмірі 2,5 % від нормативної грошової
оцінки площі ріллі області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та
за питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишнього природнього середовища.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 років.
6. Податковий період для плати за землю.
7. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є
календарний рік.
7.1. Базовий податковий (звітний) рік починається 01 січня і закінчується
3 1 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у
зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні
ділянки може бути меншим 12 місяців).
8. Порядок обчислення плати за землю проводиться згідно статті 286
Податкового кодексу України.
9. Строки сплати за землю встановлюються згідно статті 287 Податкового
кодексу України.

Сільський голова

с. Вакулове
№402-МАТІ
від 23.06.2017

А.А. Шевцов

