К О М ІСАРІВС ЬК А СІЛЬСЬКА РАДА
П ’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Про внесення змін щодо встановлення
місцевих податків і зборів
На виконання вимог п.19.1.1, п.19.1.2, ст..19 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 року № 2755-VI ( із змінами та доповненнями),
Закону України від 20.12.2016 року №1791 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,
та Законом України від 21.12.2016 №1797 - VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні», керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» , з метою забезпечення повноти
надходження місцевих податків і зборів та недопущення їх втрат у 2017
роц і,
сільська рада вирішила :
1.Внести відповідні зміни щодо встановлення місцевих податків і зборів в
рішення сесії Комісарівської сільської ради № 337-44/УІ від 10 липня 2015
« Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік» зі змінами, а
саме :
1.У додатку № 4 Положення про транспортний податок Пункт 1.2.2.
Об’єкт оподаткування викласти в такій редакції :
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 01 січня податкового (звітного) року.
2. У додатку № 1 Положення про єдиний податок Розділ II Об’єкт та
ставки єдиного податку викласти в такій редакції :
2.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у
відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб , встановленого законом на 01 січня податкового
(звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у
відсотках (фіксовані ставки) до розміру м і н і м а л ь й О Р Ш Ш І щ ^ т и ,
тттшттшш

тттШ тл

шшттшт і ш і і і 1І11ШШ

встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (далі у цій
главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до
доходу (відсоткові ставки).
2.2.У підпункті 1 пункту 2.2. слова «мінімальної заробітної плати» замінити
словами «прожиткового мінімуму».
3, У додатку № 3 Положення про розміри та порядок справляння
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості
3.1. пункт 1.1.2 «не є об’єктом оподаткування» доповнити таким змістом:
і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих
санаторно- курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку
дітей, а також дитячих санаторно- курортних закладів та закладів
оздоровлення та відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств,
установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим
органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація
подається платником податку протягом ЗО календарних днів з дня
виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за
місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій.
й)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і
спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів
олімпійської підготовки, спортивних споруд всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів,
що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій, декларація подається платником податку протягом ЗО
календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської
підготовки.
3.2.Пункт 1.1.4. Пільги зі сплати податку доповнити таким змістом :
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів
нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом
оподаткування. До 25 грудня року , що передує звітному, сільською радою
надаються контролюючому органу рішення щодо ставок та наданих пільг
юридичним та фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
4. У додатку № 5 Положення про плату за землю на території
Комісарівської сільської ради внести такі зміни :

4.1. В розділі V. Ставки земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця
знаходження)
Пункт 5.2.1. викласти в такій редакції:
Для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3%.
Пункт 5.5 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані
за межами с.Комісарівка, нормативну грошову оцінку яких не проведено
пункт 5.5.1. доповнити таким змістом:
Для сільськогосподарських угідь - 0,3 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по області.
4.2. Пункт 6.2. Розділу VI Пільги щодо сплати земельного податку для
фізичних осіб доповнити таким змістом :
Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1., має у власності декілька
земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня
поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого
органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання /
зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватись до обраної земельної ділянки з базового
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
4.3. Пункт 7.1. Розділу VII Пільги щодо сплати земельного податку для
юридичних осіб доповнити таким змістом :
- державні та комунальні дитячі санаторно- курортні заклади та заклади
оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячі санаторно- курортні
заклади та заклади оздоровлення та відпочинку дітей, які знаходяться на
балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені
контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У
разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій,
декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з
дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за
місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій.
- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої
спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з
розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні
школи, а також центри олімпійської підготовки, споруди всеукраїнських
фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередки та відокремлені
підрозділи , що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових
установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових
установ та організацій, декларація подається платником податку протягом
30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
4.5. Пункт 13.1. Розділу XIII Орендна плата доповнити таким змістом :
Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за
типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Пункт 13.5.1. викласти в такій редакції :
Не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для
відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.
4.6. Абзац четвертий пункту 14.2. Розділу IV Індексація нормативної
грошової оцінки земель викласти в такій редакції:
«У р а зі, якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс
застосовується із значенням 115»
5.Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації в десятиденний
термін з дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова :

с. Комісарівка
27 січня 2017 року
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Т.Д.КУЦЕНКО

КО М ІСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
П ’ЯТИ ХАТСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІ ШЕННЯ
Про встановлення місцевих податків на території
Комісарівської сільської ради
Керуючись статтею 143 Конституції України, Податковим кодексом зі
змінами та доповненнями, з метою організації роботи по забезпеченню
повноти нарахування місцевих податків і зборів, Законами України від
20 грудня 2016 року № 1791 -VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21 грудня 2016
року № 1797 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» , гі.24 ч.І ст.26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила :
1. Встановити на території сільської ради з 01.01.2017 року такі
місцеві податки :
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
1.2. Транспортний податок
1.3. Єдиний податок .
1.4. Плата за землю.
2. Затвердити Положення про встановлення місцевих податків згідно
додатків 1,2,3,4.
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та у
місцевих засобах масової інформації.
4. Встановити , що в 2017 році до прийнятого рішення сільської ради про
встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік не застосовуються
вимоги, встановлені підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4,
підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12;3.4 пункту 12.4 та пункту 12.5
статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

6. Направити дане рішення у десятиденний строк після оприлюднення до
органу державної податкової служби.
7. Рішення сільської ради від 28 січня 2016 року № 28 - З/УІІ
« Про внесення змін в рішення Комісарівської сільської ради в№ 33744/УІ від 10 липня 2015 « Про встановлення місцевих податків і зборів на
2016 рік» вважати таким, що втратило свою чинність.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування бюджету та фінансів (Н.М. БІЛАН )
Т.Д. КУЦЕНКО

І

Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
№

114-9

/VII

27.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості
1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості.
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
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його частка.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а
також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в
тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у
зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської,
селищної, міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх

числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які
виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого
об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність
в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення промислових підприємств;
ж)
будівлі,
споруди
сільськогосподарських
товаровиробників,
призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській
діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
і)
об’єкти нежитлової нерухомості держаних та комунальних дитячих
санітарно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а
також дитячих санітарно-курортних закладів та закладів оздоровлення і
відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та
організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до
Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій декларація подається платником
податку протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок
сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту
інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської
підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів,
що є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру
неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру
неприбуткових установ та організацій декларація подається платником
податку протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок
сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення в Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської
підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України
3. База оподаткування
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб,
обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами

державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів
відповідних документів платника податків, зокрема документів на право
власності.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб,
обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі
кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що
підтверджують право власності на такий об’єкт.
4. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової
та нежитлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної
особи - платника податку, визначаються виходячи з їх майнового стану та
рівня доходів, зменшується:
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової
нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника
податку,
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120
кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток
(у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.
Сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному,подає
відповідному контролюючому органу за місцем знаходження об’єкту
житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та надання
пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки зо формою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України.
Пільги з податку передбачених підпунктами 266.4.1 та 266.4.2, пункту
266.4 Податкового Кодексу для фізичних осіб не застосовуються до:
а) об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких
об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі,
встановленої підпункт 266,4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу;
б) об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовують сіх власниками з
метою
отримання
доходів(
здаються
в
оренду,
лізинг,
позичку,використовуються у підприємницькій діяльності.
5. Ставка податку
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються
залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів
нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотків розміру мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року за 1 квадратний метр бази оподаткування
Об’єкти житлової нерухомості:
а) житлові будинку садибного типу - 0,1%
б) житлові будинку квартирного типу різної поверховості - 0,1%
в) прибудова до житлового будинку - 0,01%
г) квартира - 0,1%
д) котедж - 0,1%
е) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - 0,1%
є) садовий будинок - 0,1%
ж) дачний будинок - 0,1%
Об’єкти нежитлової нерухомості:
а) готельні будівлі - 0,5 %
б)
будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові
будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей - 0,6%
в) ресторани, бари, станції технічного обслуговування автомобілів,
їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського
харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування - 0,4 %
г) торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони - 0,4 %
д) концертні зали, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції 0,5 %
е) гаражі - 0,5%
є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові)
приміщення (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби, навіси
тощо), що перебувають у власності фізичних осіб - 0%
з) інші будівлі - 0,4 %
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої
нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з
бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 1.4 цього порядку та
відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів,
зменшеної відповідно до пункту 1.4 цього порядку та відповідної ставки
податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової
нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється
виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно
до пункту 1.4 цього порядку та відповідної ставки податку;

г) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)
житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності
фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого
перевищує 300 квадратних метрів (для квартир) та/або 500 квадратних
метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів
«а»-«в» цього пункту збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий
об’єкт житлової нерухомості (його частку), податок обчислюється, виходячи
із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту
1.4 цього порядку та відповідної ставки податку;
д) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього
підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої
ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості,
які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої
нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової
нерухомості та відповідної ставки податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку, обчисленого згідно з цим пунктом, та відповідні платіжні реквізити,
зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з
об’єктів
житлової та/або
нежитлової
нерухомості,
надсилаються
(вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим
податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-плагником
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників
податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за
місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про
надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про
сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових
повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам
здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких
нерезидентів.
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення
звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів
відповідних документів, зокрема документів на право власності,
контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку
проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).
Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи,
що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані
щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного)
кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для
розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого
майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому
органу
за
місцезнаходженням
об’єкта/об’єктів
оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку,
передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної
суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником
подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на
такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт.
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни
власника об’єкта оподаткування податком
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.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
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
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку 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

Секретар сільської ради

Т.Ю. МАЛООКОВА

Додаток 4 до рішення сесії сільської ради
№ 114 - 9 /VII 27.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про плагу за землю на території Комісарівської
сільської ради
1. Платники земельного податку
1.1. Платниками земельного податку є:
1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
1.1.2. землекористувачі.
1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
2. Об’єкти оподаткування земельним податком
2.1. Об’єктами оподаткування є:
2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
3. База оподаткування земельним податком
3.1. Базою оподаткування є:
3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням
коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого
цим Положенням;
3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не
проведено.
3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок,
розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється
Комісарівською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки
земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень
застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за
плановим періодом.
4.
Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях
лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)
земельним податком
4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що
визначається податковим законодавством.
4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у
встановленому порядку та використовуються для потреб лісового
господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього Положення.

5.
Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких проведено, та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб
та у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної
форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу
України, встановлюється в розмірі
1
відсотка від їх нормативної
грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 5.5 цього Положення.
5.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб
(крім державної та комунальної форми власності) встановлюється в розмірі
З відсотків від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних
ділянок, зазначених у пунктах 5.3 - 5.5 цього Положення.
5.3. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової
оцінки у таких розмірах:
5.3.1. За один гектар сіл ьс ького сп од ар сь к их угідь, у тому числі для
потреб лісового господарства:
5.3.1.1. для ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей , пасовищ
і перелог - 0,3 ;
5.3.2. За земельні ділянки:
5.3.2.1. дослідних господарств науково-дослідних установ і навчальних
закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ 3,0 ;
5.3.2.2. органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
органів прокуратури, закладів, установ та організацій, спеціалізованих
санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військових
формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України
та Державної прикордонної служби України, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, - 3,0 ;
5.3.2.3. дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів
незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячих санаторнокурортних та оздоровчих закладів, які знаходяться на балансі підприємств,
установ та організацій, - 3,0 ;
5.3.2.4. благодійних організацій, створених відповідно до закону,
діяльність яких не передбачає одержання прибутків, - 3,0 ;
5.3.2.5. віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних
ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі
та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) - 3,0 ;
5.3.2.6. віднесені до земель промисловості - 3,0 ;
5.3.2.7. віднесені до земель транспорту, зв»язку, енергетики - 3,0 ;
5.3.3.8. зайняті житловим фондом, садовими і дачними будинками
фізичних осіб - 0,03 від суми земельного податку; юридичних осіб - 3,0 ;

таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено
судом;
2)
пропорційно
належній
частці
кожної особи якщо
квартира(приміщення) перебуває у спільній частковій власності;
3)
пропорційно
належній
частці
кожної особи якщо
квартира(приміщення) перебуває у спільній сумісній власності і поділена в
натурі.
5.6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не
проведено, встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області у таких розмірах:
5.6.1. для сільськогосподарських угідь - 0,3 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по області.
5.6.2. надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та
лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,
господарськими та іншими будівлями і спорудами - 5 % ;
5.6.3. віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок,
на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та
інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) - 5% ;
5.6.4. віднесені до земель промисловості - 5% ;
5.6.5. віднесені до земель транспорту, зв»язку, енергетики - 5 %;
5.6.6. віднесені до земель водного фонду - 1%;
5.6.7. на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, на
територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного
призначення - 5 % ;
5.6.8.податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах історикокультурного призначення, на територіях та об’єктах природоохоронного,
оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з
функціональним призначенням цих територій та об’єктів, встановлюється у
розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки
5.6.9. іншого функціонального призначення - 5%.
6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються відповідні категорії фізичних
осіб та земельні ділянки, згідно зі статтею 281 Податкового кодексу України.
6.2. В адміністративних межах Комісарівської сільської ради від
сплати земельного податку за одну земельну ділянку за кожним видом
використання у межах граничних норм :
- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не
більше 2 га;
- для
будівництва
та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд(присадибна земельна ділянка) не
більше як 0,25 га;
- для індивідуального дачного будівництва - не більше як 0,10 га
звільняються фізичні особи наступних категорій :

інваліди І, II групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;
пенсіонери ( за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту»;
фізичні особи, визнані законом особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
учасники антитерористичної операції;
звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники
земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за
умови передачі земельних ділянок та земельних часток(паїв) в оренду
платнику єдиного податку четвертої групи;
Якщо фізична особа, має у власності декілька земельних ділянок
одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року
подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за
місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну
земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає
застосовуватися до обраної земельної ділянки
з базового
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву".
7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
7.1. Від сплати податку звільняються підприємства та організації
згідно зі статтею 282 Податкового кодексу України:
органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту
та інші, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів : на території ради Комісарівська ЗШ І -III ступенів, Комісарівський дитячий садок
«Тополька»,
Комісарівський
сільський
будинок
культури,
фельдшерський пункт, сільська бібліотека, ветеринарна лікарня,
поштове відділення, зважаючи на важливу роль закладу у
забезпеченні соціального захисту населення;
релігійні
організації
України
,
статути(положення)
яких
зареєстровано встановленому законом порядку , за земельні ділянки ,
надані для будівництва і обслуговування культових та інших
будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
благодійні організації , створені відповідно до закону, діяльність
яких не передбачає одержання прибутків.
8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком
8.1. Не сплачується податок за земельні ділянки, приведені в статті
283 Податкового кодексу України.

розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну
податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової
декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних
днів місяця, що настає за звітним.
11.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними
договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову
декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник
плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів
місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться
контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного
року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою,
встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу
України.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного
власника до іншого протягом календарного року податок сплачується
попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця,
в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим
власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право
власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного
власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган
надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання
інформації про перехід права власності.
11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у
спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок
нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осібвласників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває
у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває
у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у
користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується
кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх
користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного
податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту
6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або

постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої
юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових
зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки,
які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування
(зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням
опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку
забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем,
та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які
перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
12. Строк сплати плати за землю
12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з
дня виникнення права власності або права користування земельною
ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною
ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі
у власності або користуванні у поточному році.
12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування
відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у
податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками
власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням
земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному
місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій
декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується
власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням
земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному
місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення.
12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину)
податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх
частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних
підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну
ділянку.
12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених
пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та
землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється
з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення
договору оренди будівель (їх частин).

12.8.
Власник
нежилого
приміщення
(його
частини)
багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі
під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на
нерухоме майно.

у

13. Орендна плата
13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є
договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований
відповідно до законодавства.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які
укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки
орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та
інформувати відповідний 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.
Форма надання інформації затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у
договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але
річна сума платежу:
13.5.1. Не може бути меншою розміру земельного податку,
встановленого для відповідної категорії земельних ділянок;
13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової
оцінки та може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки
лише в разі визначення орендаря на конкурсних засадах.
13.6. Договір оренди земель державної і комунальної власності
украдається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України.
13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати
орендної плати.
13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк
сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до
вимог пунктів 10-12 цього розділу.
14. Індексація нормативної грошової оцінки земель
14.1.
Для визначення розміру податку та орендної плати
використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та
земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за
попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації
нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна
грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та
інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня
поточного року, що визначається за формулою:
Кі = 1 : 100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 115 відсотків, такий
індекс застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель
застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної
грошової оцінки земель.
14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 січня поточного року
забезпечує інформування центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і
власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної
грошової оцінки земель.
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