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ПАЛ ЬМ II РІ ВС ЫхЛ С ІЛ ЬС ЬКД РА ДА
П Я ТИХ А ТС ЬКОГО РА ЙОНУ
ДНІП РО П Е ГРО ВС ЬКОЇ О ВЛАСТІ
СЬОМЕ С КЛ ИКА ПНЯ
_____________ ДЕСЯТА СЕСІЯ____________

Р ІШ ЕН НЯ
Про встановлення місцевих податків
і збор ів на 2 0 17 р ік н а тер итор її
Пал ьмир івсько ї сіл ьськоїради
З
метою реал ізації д ерж авн ої п одатю вої пол ггики га зоалансованоегі бю джетних
надходжень в 2017 році, керую чись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, відповідно до Закону України від 2 0 .1 2 2 0 1 6 року № 1791 -У 111 «П ро внесення
змін до П одаткового кодексу' У країни та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бю дж етних надходж ень у 2017 році», Закону У країни від
2 1 .122016 р.№ 1797-У 1ІІ «П ро внесення змін до Податкового кодексу України
щ одо
покращ ення інвестиційного кл імату в У країні», враховую чи висновки та реком ендації
постійної деп у татської комісії з питань соціал ьно-економічного розвитку , бюджету і
фінансів, сільська рада
виріш ила:
1. ЗАПРОВАДИ Ш на території сільської ради з 0 1 .0 1 2 0 1 7 року такі види місцевих
податків і збор ів:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земел ьн оїділян ки, д л я о б ’єктів ж итлової
та нежи тло во ї н ерухо мості;
- транспортний податок;
- плата за зем лю ;
- єдиний податок.
2. ЗАТВЕРДИ ТИ П олож ення про місцеві податки і збори (додато к № 1 ).
3. О П РИ Л Ю Д Н И ГИ дане ріш ення наоф іційном у сайті П ал ьмирівської сіл ьськоїради тау
м ісц е ви х засо б ах м асо во ї ін фо р м ац ії.
4 . НАП РА ВИТИ дане ріш ення у десятиденний строк після оприлю днення до органу
дер жавно ї податно во ї слу ж би .
5. Ц е ріш ення набирає чинності з 01.01 2017 ро ку .
6. Дане питання тримати на контролі п остій н оїдеп утатсьм ої комісії з питань соціальноекономічного розви тку, бюджету і фінансів (Д И М Н И Й ).
Сільський голова

с. Пал ьмир івка
31 с іч н я 2017 року'
№ 101 - 10/У11

т

су.

(
До д ато к № 1 до р іш єн н я сес ії
№101 -10/У 11 від З 1 .01 2 0 1 7 р .

П ОЛОЖ ЕННЯ
ПРО М ІСЦ ЕВІ П О ДАТКИ І ЗБОРИ
РОЗДІЛ І.
Податок на нерухоме ма йно ,в ідмінне в д зем ельн оїд ілянки для об'єктів
житло воїта неж итловоїне рухом ост і
1.1 .П латники податку
1.1.1
. П латниками податку' є ф ізичні та ю ридичні особи, в тому числі нерезиденти,
які є власниками о б ч к г ів ж итлової га/або неж итлової нерухо мості.
1 .1 2 .
Визначення платників податку в разі перебування о б ’єктів ж итлової га/або
неж итлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо о б ’єкт ж итлової та/або неж итлової нерухомості перебуває у спільній
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй
ч астку;
б) якщо о б ’єкт ж итлової та/або неж итлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є о дн а з
таких осіб-власників, визначена за їх згодою ,якщ о інше не встановлено судом;
в) якщо о б 'є к т ж итлової та/або н еж итлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку' є кожна
з цих осіб за нал ежну їй частку .
1 2 . 0 6 Чкг оподаткування
1 2.1 .Об’єктом оподатку вання є о б ’єкт ж итлової та неж итлової нерухомості, в тому
числ і його частка.
1 2 2 . Н е є о б ’єкгом о податку вання:
а) о б ’ склі житло во ї та нежитло во ї нерухомості, які перебу вають у власності орган ів
держ авн ої вл ади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними
в у стано вл єно му порядку', що по вніс по утрим ую ться за рахунок відповідного державного
бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (іх сп іл ьн ій вл асності);
б) о б ’є к т ж итлової та неж итлової нерухомості, які розташ овані в зонах відчуження
таб езу мовного (обов’ язкового) відселення, визнач єн і законом, втом у числ і їх частки;
в) будівл і дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) ж итлова нерухомість непридатна д л я прож ивання, в тому числі у зв’язку з
аварійним станом, визнанатакою згідно зріш ен н ям сільської, селищ ної, м іськоїради ;
д) о б ’є к т ж итлової нерухомості, в тому числ і їх частки, що належать дітям-сиро там.
дітям, позбавленим батьківського піклування, та оообам з їх числа, визнаним такими
відповідно до закону, дітям-інвал ідам, які виховую ться одинокими матерями (батьками),
але не б іл ьш еодного такого о б ’єкта на д и т и н у ;
е)
о б ’єкти
неж итлової j нерухомості,
які
використовую ться
суб'єктами
господарю вання малого та середнього бізнесу, що провалять свою діяльність в малих
архітектурних формах тан ари н кїах;
є) будівлі промисловості, зокрем а виробничі корпуси, цехи, складські приміщ ення
промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені дл я

л

V
з)
о б ’єкти ж итлової та неж и тлової нерухомості, які перебуваю ть у власності
громатських орган паній інвал ідів та їх підприємств;
ї) о б ’єкти нежитло вої нерухом ості держ авних та комунальних дитячих санаторнокурортних закладів та закладів оздоровлення та в ід п о ч и н у дітей, а також дитячих
санаторно-rç рор іних закладів га закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які
знаходяться на балансі підприєм ств, установ та організацій, які є неприбутковими і
внесені контролю ю чим органом до Реєстру неприбуткових устан ов та організац ій. У разі
виключення з Реєстру неприбуткових устан ов та організацій декларація подається
платникам податку' протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок
сплачується, починаю чи з місяця, насту пного за місяцем, в якому відбулося виключення з
Реєстру неприбу тко вих у стано в та орган ізац ій ;
й) о б ’єкти нежитло ю ї нерухо мості держ авних та ко му'нал ьних центр ів ол імп ійсько ї
підгою вкитикіл вищ ої спортивної майстерності, центрів фізичного зд оров’я населення,
центрів з розвитку ф ізичної і^льтури і споргу інвал ідів, дитячо-ю нацьких спортивних
шкіл, а також центрів олім п ій ської підготовки, шкіл вищ ої спорти вн ої майстерності,
дитячо-ю нацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств. їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є
неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових устан ов та орган ізац ій. У разі
виключення таких у стано в та орган ізац ій з Реєстру неприбуткових установ та організацій
декларація подається п л атн и ю м подать^ протягом ЗО календарних дн ів з д н я виключення,
а податок сплачується, починаю чи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення з Реєстру неприбуткових у стано в та організацій ;
к) о б ’єкти нежитло вої нерухомості баз ол імп ійської та параол імп ійсько ї підготовки.
Перел ік таких баз затверджу'ються Каб інетом Мін істр ів У країни.
1 3 . Ва за о пода тку ва н ня
13 .1 . Базою о п о д а т е ванн я є загад ьна площ а о б ’єкта ж итлової та неж итлової
нерухомо сті, в то му ч исл і йо го ч ас то к.
13 2 . Ваза о податку' ван н я о б ’ єктів жи тло во ї та н ежи тло во ї н ерухо мо сті, в то му ч и сл і
їх часток, які перебуваю ть у власності фізичних осіб, обчислю ється контролю ю чим
органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що
безоплатно налаю ться органами держ авн ої реєстрації прав на нерухоме майно та/або на
підставі ор и гін ал ів відповідних докум ентів платника податків, зокрем а докум ентів на
право власності.
13 3 . База о податку ван ня о б ’ єкгів житло в о їта н ежи тло воїн ерухо мо сті, в тому числ і
їх часток, що перебуваю ть у власності ю ридичних осіб, обчислю ється такими особами
самостійно виходячи із загальн ої площ і кожного о ф е м о г о о б ’єкта оподатку вання на
підставі доку ментів, що п ідтвердж ую ть право власності на такий о б ’єкт.
1 4 . II Ііь п і із сплати податку
1.4.1. База оподатку вання о б ’єктаА)б’єктів ж и тлової нерухомості, в тому числі к
часток, що перебу ваю тьу власності ф із и ч н о їо с о б и - платника по датку, зменш ується:
а) д л я квартири/квартир незалежно від їх к іл ь к о с ті- на 60 (ш істдесят) кв. метрів;
б) д л я житлового будинку /будинків незалежно від їх кількості - на 120 (с
двадцять) кв. метрів;
в) дл я різних типів о б 'є к т ів ж итлової нерухомості, в тому числі їх часток^У разЬ
одночасного перебу вання у власності платника податку квартири/квартир та житло. н>іо .
будинку /будинків, у тому ч исл і їх ч асто к). - на 180 (сто вісімдесят) кв. метр ів.
Таке зм енш ення надається оди н раз за кожний базовий податковий (звітний) пері)Д
(рік).

1.4 2 .'Згідно з п 2 6 6 .4 2 . с т2 6 6 Податкового Кодексу' У країни, вуї сплати по пні
о б ’єкти ж итлової та неж итлової нерухомості нсмомерційної ф у п и звільняю ться ф пичщ
о с о б и ::
- інваліди п ерш ої і д р у го їгр у п и ;
- ф ізи ч н іо со б и ,я к і ви хоїую ть ірьох ібіньш е дггей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи , на яких пош ирю ю ться дія Закону України «П ро статус
ветер ан ів вій н и , гар антії їх соціал ьноіо зах исту » ;
фізичні особи , визнані законом особам и, які постраж дали
внаслідок
Чорнобил ьсько ї к а т а с т р о ф ;
- уч асн и ки А Т О ;
- ф ізи чн іо со би - малозабезпечені сім’ ї, які можуть підтвердити свій майновий стан
та рівень доходів
відповідною довідкою П 'ятихатського районного
управління
со ц іал ьно ю зах и сту н асел єн н я.
П ередбачені пільги з податку за о б ’єкти ж итлової та н еж итлової нерухомості дл я
фізичних осіб не засто со ву ю ться :
- до об ’єкта/ о б ’єктів опо датку7ванн я. якщо площ а такого/гаких о б ’єктів перевищ ує
п’ятикратний розмір неоподатію вуваної площ і, встановленої підпунктом 1.4.1. цього
розділу;
- до о б 'є к т а /о б 'є к г ів оподатку вання, що використовуються їх власниками з метою
о д ф ж ан н я доходів (здаю ться
в оренду, л ізи н г, позич ку, використовую ться у
підприємницькій діял ьності).
1.43 . Згідно з п 266.4 2 . ст2 6 6 Податкового Кодексу' У країни, від сплати податку' за
о б ’єкти ж итлової та неж итловоїнерухом ості звіл ьняються ю ри ди чн іособи :
- сільська рада,
заклади, усганови та організації, які повністю утрим ую ться за
рахунок кош тів держ авного або місцевих бю дж етів;
- дош кільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури,
освіти , охорони здоров’я, які повністю
утримую ться за рахунок коштів держ авного або місцевих бю джетів; крім площ будівель
(споруд) або їхніх частин, що надаються в оренду або належать на праві власності іншим
с у б ’єктам;
- дош кільні га загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури,
освіти , охорони здоров’я, які повністю
утримую ться за рахунок кош тів держ авного або місцевих бю дж етів; крім площ будівель
(споруд) або кн іх частин, що надаються ворен д у або належать на праві власності іншим
су б ’єктам;
- громадські о б ’єднання, благодійні організації, релігійні організації У країни,
статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку', та о б ’єкти нерухомості
я ки х ви ко р и сто ву ю ться дл я заб езп еч єн н я д іял ьно сті, п ер едб ач єно ї стату то м .
Сільська р а ї а до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному
контролюючому' органу за місцем знаходження о б ’єкта ж итлової та/або неж итлової
нерухомості ріш ення щ одо ставок та наданих пільг ю ридичним та/або ф ізичним оообам зі
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від зем ельної ділянки, за ф ормою ,
затвердж еною Кабінетом М іністрів.
І 5 . ( їй в ка пода тку

1 5.1 Ставки податку' встановлюються залежно від місця розташ ування (зонально сті)
та типу о б ’єкта ж итлової та/або неж итлової нерухомості у відсотках від розміру
м інім альної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв. метр бази оподатку вання:
О б ’єкти житло вої нерухомо сті дл я ю ридичних та фізичних осіб незалежно від типу -

І
О б ’єкти неж итло вої нерухомо сті:
а) присадибні господарські будівл і д л я
господарські будівлі дл я ю ридичних
б) будівлі готельні, оф існі, торгівельні,
виступ їв, кр ім трансф орм аторних п ід станцій в) трансф орматорн і п іа с т а н ц ії- 1,5%;
г) і н ш і - 0,5% .

фізичних осіб - 0,1 %;
осіб - 1%;
промислові склади, будівлі для гіублнних
1%;

1 />. П одатковий період
1 .6.1 . Базо вий податно вий (звітний) пер іод дор івнює кап ендарному ро ку.

1.7. П орядок обчислення суми податку
1.7.1.
О бчислення суми податку/ з о б ’єкта/об’єктів ж итлової нерухомості,
перебу вають у власності ф ізичних осіб, здійсню ється контролюючим органом за місцем
податко воїадреси ( місцем реєстрації) вл асни ка тамо їн е р у х о ш с т і у такому порядку :
а) за наявності у власності платника податку одного о б 'є к та ж итло вої нерухомо сті,
в тому числі його частки, п одаток обчислю ється, виходячи з бази оподаткування,
зм енш еної відповідно до пункту' 1 .4 цього порядку' та відповідної ставки податку';
б) за наявності у власності платника податку б іл ш іе одного о б ’єкта ж итлової
нерухомості о д н о ю типу, в тому числі їх часток, податок обчислю ється виходячи із
сум арн ої загальн ої площ і таких о б ’єктів, зм ен ш ен ої відповідно до пункту 1.4 цього
по р яд ку та в ід по від но ї ста в ки по д атку;
в) за наявності у власності платника податку' о б ’єктів ж итлової нерухомості різних
видів, у тому числі їх часток, подало к обчислю ється виходячи в су м арної загал ьної площ і
таких о б ’єкгів, зм ен ш ен ої відповідно до пункту 1 .4 цього порядку та відповідної ставки
податку;
г) сума податку, обчислен а з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту',
розподіляється контролю ючим органом пропорційно до питом ої ваги загальної площ і
ко жно по з о б ’ єктів жи тло во їн ерухо мості.
1 .7 2 . О бчислення суми податку з о б ’єкта/Ьб’єктів неж итлової нерухомості, які
перебувають у власності ф ізичних осіб, здійсню ється контролюючим органом за місцем
податко вої адреси (місцем реєстрації) вл асни ка такої нерухомо сті виходячи із загальної
площ і кожного з о б ’єктів неж итло вої нерухомо сті та відповідної ставки податку'.
1.7 3 . П одаткове/податкові повідом лення-ріш ення про сплату суми/сум податку',
обчисленого згідно з цим пунктом, та відповідні платіж ні реквізити, зокрема, органу
місцевого самоврядування за м ісцезнаходж енням кожного з о б ’єктів ж итлової та/або
неж итлової нерухом ості, надсилаю ться (вручаю ться) п л а т н и й податку' контролю ючим
органом за місцем його по датко вої адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає
за б азо ви м податко ви м (звітн и м) пер іодо м (ро ко м ).
1.7 3 . Щ одо но в) створеного (ново введеного) о б ’єкта ж итлової та/або неж итлової
нерухомості п одаток сплачується ф ізичною оообою -платником починаю чи з місяця, в
якому виникло право власності н а такий о б ’єкг.
1.7.4.
Контролю ю ч і органи за місцем прож ивання (реєстрації) платників податку
десятиденний строк інформую ть відповідні контролююч і органи за місцезнаходженням
о б ’єктів ж и тлової та/або неж итлової нерухом ості про надіслані (вручені) платину
податку податкові повідом лення-ріш ення про сплату податку у порядку, встановленому
і ієн тр ал ьн и м о р гано м ви ко н авч о ї вл ад и , що забезп еч у є фор му ван н я та р еал ізу є дя> жаішу
податко ву і митну пол ггику .
Н арахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомі/^йпрігіїєнь
про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійсню ю ть контролю ю \Й ртан и за
місцезнаходж енням о б ’єктів жи тло вої та/або неж итлової нерухомо сті, що перебувають
вл асності таких нерезидентів.

1.7 5 . Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролю ючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних
щ одо:
- о б ’єктів ж итлової та/або неж итлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебу вають у ви асно сті пл атн и ка п о д а т е ;
- розміру загальної площ і о б ’єктів ж итлової та/або неж итлової нерухомості, що
перебу вають у вл асності пл агни ка податку ;
- права на кориегу вання піл ьгою із сплати подагк>';
- розміру ставки податку;
- н ар ахо вано ї су ми податку .
У разі виявлення розбіжностей між даним и контролю ючих органів та даним и,
піл твердженими пл атн и ю м податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема докум ентів на право власності, контролю ючий орган за місцем прож ивання
(реєстрації) платника податку проводить перерахунок су ми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення-ріш ення. П опереднє податкове повіломлєння-рііиення
вважається с касо ван и м ( від кл и кан им).
1.7.6. Органи держ авн ої реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи , що
здійсню ю ть реєстрацію місця прож ивання фізичних осіб, зобов’язані щ оквартально у 15денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим
органам відомості, необхідні д л я розрахунку податку, за місцем розташ ування такого
о б ’єкта нерухомого майна станом н а перше число відповідного кварталу в порядку,
ви зн ач єно му Каб ін ето м М ін істр ів У кр аїн и .
1.7.7. Платники податку - ю ридичні особи самостійно обчислю ю ть суму податку'
станом на 1 січня звітного року і до 20 лю того цього ж року подаю ть контролюючому
органу за місцезнаходженням о б ’єкта/об’єкгів оподатку вання декларацію за ф ормою ,
встановленою у порядку, передбаченому' статтею 46 Податкового кодексу У країни, з
ро зби вкою р н но ї су ми р івн и ми ч астками по квартал ь н о .
Щ одо новосгвореного (нововведеного) о б 'є к та ж итлової та/або неж итлової
нерухомості декларація ю ридичною особою - платником подається протягом ЗО
календарних днів з дня виникнення права власності на такий о б ’єкт, а податок
сплачується починаю чи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
1J8. И орядокобчислення сум податку в разі зміни
власника о б ’єкта оподаткування податком
1.8.1
У разі переходу права власності н а о б ’єктоподатку вання віл одного власника
до іншого протягом календарного рою/ податок обчислю ється дл я попереднього власника
за період з 1 січня ц ю го року до початку' того місяця, в якому він втратив право власності
на зазначений о б ’єкт о податку вання, а дл я нового власника починаю чи з місяця, в яш м у
виникло право власності.
1.8 2 . Контролю ю чий орган надсилає податкове повідомлення-ріш ення новому
власнику після отрим ання інф орм аціїпро перехід права власності.
1 і).П о р я д о к сплати податку
1.9.1
. П одаток силачується за місцем розташ у ван н яо б ’єктаАзб’єктів оподатку вання і
зараховується до вщгювідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу
У країни.
1.92. Ф ізичні особи можуть сплачувати п о д ато к у сільській та селищній місцевості
через каси сіл ьських (сел ищних) рад за квитанцією про прийняття податків.
1.10.С троки с п л а т податку
1.10.П одаткове зобов’ язанн я за звітний р ік з податку сплачується;

І

б) розмір и ставку податку';
в) н ар ахо вано ї су ми податку
У разі виявлення розбіж ностей між даними контролю ючих органів та даним и,
підтвердженими платникам податку' на підставі оригіналів відповідних документів (
зо крема до ку ментів, щ о підтверджу ю ть право вл асності на о б ’єкт о податку вання, перех ід
права власності на о б ’єкт о податку вання, до кументів, що виливають на середи ьориню ву
вар гість легкового автом обіля), контролю ючий орган за місцем реєстрації платника
податку про водить перерахунок су ми податку і надсилає (вручає) йому нове повідом лення
- ріш ення. П оп еред нє п овід о м л ен н я- ріш ення вважається скасованим (відкликаним).
Ф ізи ч н іо со б и - нерезиденти у п о р яд і^ , визначеному цим пунктом , звертаю ться за
проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації о б ’єктів
о по д а т у в а н н я .
2.7. П орядок сплати податку
2.7.1. П о даток сплачується за місцем реєстрації о б 'є к тів оподаткування і
з<фаховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу'
У країни.
2 Я Л гроки сплати податку
2.8.1. Т ранспортний по дато к сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомленняр ішення;
б) ю ридичними особами - авансовими внесками щ окварталу до ЗО числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаю ться в річ ній подагко вій декларації".
Р О ЗД ІЛ Щ .
Плата за землю
3 .1 .Плата за землю
3.1. Платники земельного податку'
1.311. Платниками земельного податку є:
1.3.1.2. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
І 3.1.3. землекористувачі.
13 14 Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV
Податкового кодексу України.
1.3.2. Об’єкти оподатку вання земельним податком
1.3.2.1. О б’єктами оподаткування є: '
1 3.2.2. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
1.3.2.3. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
1.3.3. База оподаткування земельним податком
1 3.3.1. Базою оподаткування є:
1.3.3.2. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;
1 3.3.3 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
1.3.3.4. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у
межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється 1Іальмирівською с/ 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 застосовуютьс^ не
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

1.3.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського
призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком
1.3.41. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, їло визначається
податковим законодавством.
1.3.4 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.
1.3.5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
1.3.5.1. 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.
1.3.5.2. 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 1 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, за
винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 5.5 цього Положення.
1.3.5.3. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,
встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
1.3 5.3.1 За один гектар сільськогосподарських угідь, у тому числі для потреб лісового
господарства:
1.3.5.3.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3 % :
1.3.5.3.1.2. для багаторічних насаджень- 0,3%.
1.3.5.3.2. За земельні ділянки:
1 3.5.3.21. дослідних господарств науково-дослідних установ і навчальних закладів
сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ - 1%;
1 3 5.3.2.2. органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів
прокуратури, закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації,
лікування га 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, 1%;
1.3.5.3.2.3. дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від їх
підпорядкованості, у тому числі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, які
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій,
1%;
1.3.5.3.2.4. благодійних організацій, створених відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків,
1%;
1.3.5.3.2.5. 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) - 1%;
1.3.5.3 2.6. віднесені до земель промисловості - 1%;
1.3.5.3.2 7. віднесені до земель гранспорту, зв»язку, енергетики - 1%;
1.3.5.3.3 8. зайняті житловим фондом, садовими і дачними будинками фізичних осіб 0,04% , юридичних осіб - 0,04%;
1 3.5.3.3.9. надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового
господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими
будівлями і спорудами, - 1%;
1.3.5.3 3.10. віднесені до земель водного фонду - 1%:
1.3.5.3.3.11. для видобування корисних копалин -1% ,
1.3.5.3.3.12. на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, на територіях та
об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення 1%;
1.3.5 3.3 13.податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного
призначення, на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного
Призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та
- суб’єктів, встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки:
13.5.3.3. 14 /ція будівництва і обслуговування будівель торгівлі -1,5 %;

с //'

І 3.5.3.3.15 Землі загального користування 1%
І 3.5.3.3 15. іншого функціонального призначення - 3%
1 3.5.3 4 Дія пункту 5.3 цього Положення не поширюється на надані в оренду земельні
ділянки, або земельні ділянки пропорційно до площ наданих в оренду окремих будівель, споруд
або їх частин, що на них розташовані, крім випадків передачі в оренду будівель, споруд (їх частин)
комунальної власності для здійснення статутної діяльності підприємств, установ та організацій,
які утримуються за рахунок коштів державного бюджету або бюджету с ради, комунальних
неприбуткових комерційних підприємств охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів
бюджету с/ради.
1.3.5.4.
Плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і
фізичними особами, втому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини),
але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не
оформлено, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, за винятком земельних ділянок, ставка податку за які справляється у розмірі визначеному
пунктом 1.3.5.35 цього Положення.
Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянки від
оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку
1.3.5 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:
13.5.61 віднесені до земель водного фонду - 1,5%;
1.3.5.68. іншого функціонального призначення - 5%.
1.3.6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
1
3.6.1. Від сплати податку звільняються відповідні категорії фізичних осіб та земельні
ділянки, згідно зі статтею 281 Податкового кодексу України
1.3.6 2 Якщо фізична особа, що має право на пільги згідно ст. 281.1 Податкового Кодексу
України, 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 почне застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового
(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
1.3.7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
1.3.7 1 Від сплати податку звільняються підприємства та організації згідно зі статтею 282
Податкового кодексу України.
1.3.7 2 Додатково до пільг, наданих згідно із статтею 282 П одаткового ю дексу У країни,
звіл ьнити від спл ати земел ьного податку до сіл ьсько по бю д ж ету:
1) п ар ки

ко му нал ьно ї вл асності;

2) сіл ьську раду, заклади, у станови та організації,
коштів держ авного або місцевих бю дж етів;

які повністю утрим ую ться за рахун ок

3) дошкіл ьн і та загал ьноосвїш і навчал ьн і заклади незал ежно від форм вл асності і джерел
фінансу вання, заклади культури, о світи ,о х о р о н и здоров’я, які повністю у ір и м у ю т ь с я за
рахунок коштів держ авного або місцевих бю джетів; крім площ будівел ь( с п о р у д ) ї к н і х
частин, що надаю ться в орен ду або належать на праві власності іншим с у б ’єктам'.
4) створені відповідно до закону благодійні організації, діяльність яких н е передбачає,
одерж ання прибутків.
/

1.3.8.1 Не сплачується податок за земельні ділянки, приведені в статті 281 Податкової
кодексу України
1.3.9. Особливості оподаткування платою за землю
1.3.9.1 Пальмирівська с/ рада
встановлює ставки плати за землю та пільги щодо
земельного податку, що сплачується на відповідній території
Пальмирівська с/рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Пальмирівської сі ради
щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або
фізичним особам
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що
настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни
1.3.9 2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від
сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі
втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за
місяцем, у якому втрачено це право.
1.3.9 3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки
та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з
урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи (організації), у разі надання ними
будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,
дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел
фінансування.
1.3.10. Податковий період для плати за землю
1.3.10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
1.3.10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 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)
1.3.11. Порядок обчислення плати за землю
1.3.11
1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного
кадастру
1.3
11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на
поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового
кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої
декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації
(фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка
(витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
1.3.11.3. 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
1.3.11.4. За нововідведені 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.
1.3.11.5. 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.
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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.
1.3.11.6. 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 осіб-власників, 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.
1.3.11.7. 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
1.3.12. Строк сплати плати за землю
1.3.12.1. 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.
1.3.12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум
проводяться щороку до 1 травня
1.3.12.3 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.
1.3.12.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у
тому числі за нововідведені 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.
1.3.12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня врученні
податкового повідомлення-рішення.
/
1.3.12.6. 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.

€
1.3.12.7
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).
1.3.12
8 Власник нежилого приміщення (його частини) у 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.
1.3.13. Орендна плата
1.3.13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди
такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Договір
оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
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.
1.3.13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
1.3.13.3. О б’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
1.3.13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між
орендодавцем (власником) і орендарем.
1.3.13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
1.3.13.5.1 не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для
відпо відної категор ії земед ьних д іл яно к н а тер итор ії сіл ьсько ї р ад и ;
1.3.13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може
перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки лише в разі визначення орендаря на
конкурсних засадах;
1.3.13.5.3. Для базолімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік
яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка
нормативної грошової оцінки.
1.3.13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати
1.3.13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок
її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10-12 цього розділу.
1.3.14. Індексація нормативної грошової оцінки земель
1.3.14.1.
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
фошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за
формулою:
Кі = Г: 100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із
наченням 115.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно
алежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
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