4.4. Ставка земельного податку за земельнi дiлянки, зайнятi житловипл
фондом, автостоянками для зберiгання особистих транспортних засобiв
цромадян, якi використовуються без отримання прибутку, гаражно
будiвельниNIи,
садiвницъкими товариствами,
дачнобудiвельними
iндивiдуальними гаражами, садовими i дачними будинками фiзичних осiб, а
також за земельнi дiлянки, наданi для ведення особистого селянського
господарства,встановлюеться у розмiрi 0r2 вiдсотка вiд ix нормативноi
грошовоi оцiнки.
4.5 Ставка земельного податку за земельнi дiлянки в межах та за межами
населеного пункту, що вiдносяться до земель залiзничного транспорту (KpiM
земельних дiлянок, на яких знаходяться окремо розташованi культурно
побутовi будiвлi та iншi споруди якi оподатковуються на загальних
пiдставах), гiрничодобувних пiдприемств для видобування корисних коп€
lлин
та розробки родовищ корисних коп€lпин, а також за водойми, наданi для
виробництва рибноi продукцii, встановлюеться у розмiрi 0125 вiдсотка вiд iх
нормативноi грошовоi оцiнки або нормативноi грошовоi оцiнки l га рiллi по
4.6. Ставка земельного
!нiпропетровськiй областi.
податку за земельнi дiлянки, якi перебувають у постiйному користуваннi
суб'ектiв господарювання (KpiM державноi та комунальноi форми власностi)
встановлюеться у розмiрi 12 вiдсоткiв вiд iх нормативноi |рошовоi оцiнки.
4.7. Ставка земельного податку за земельнi дiлянки за межами
населеного пункту нормативно грошова оцiнка яких не проведена (KpiM земель
залiзничного тарнспорту та сiльськогосподарських угiдь) встановлюеться в
розмiрi 5%о вiд середньоi BapTocTi 1 га рiллi по ,Щнiпропетровськiй областi.
5.Пiльги щодо сплати земельного податку для фiзичних осiб
5.1. Вiд сплати податку звiльняються:
5.1.1. iнвапiди першоi i другоI групи;
5.I.2. фiзичнi особи, якi виховують тръох i бiльше дiтей BiKoM до 18

та

i

poKiB;
.З. пенсiонери (за BiKoM)
5.1.4. ветерани вiйни та особи, на яких поширюеться дiя Закону УкраiЪи
<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту);
5.1.5. фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждчrли
5.

1

внаслiдок Чорнобильськоiкатастрофи.

5.2. Звiльнення вiд сплати податку за земельнi дiлянки, передбачене для
вiдповiдноI категорii фiзичних осiб пунктом 5.1 цього Положення,
поширюстъся на одну земельну дiлянку за кожним видом використання у

межах граничних норм:
5.2.|. для ведення особистого селянського господарства  у розмiрi не
бiльш як 2 гектари;
5.2.2. для будiвництва та обслуговування житлового будинку,
господарських булiвель i спорул (присадибна дiлянка) не бiльш як 0,10
гектара;
5.2.3. для iндивiдуального дачного будiвництва  не бiльш як 0,10
гектара;
5.2.4. для будiвництва iндивiдуальних гаражiв  не бiльш як 0,01 гектара;
5.2.5. для ведення садiвництва  не бiльш як 0,12 гектара.
5.3. Якщо фiзична особа, визначена у пунктi 5.1 цього Положення, мае у
власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, то така особа
!

до 1 травня поточного року подае письмову заяву у довiльнiй формi до
Новомосковськоi ОДШ про самостiйне обрання/змiну земельноi дiлянки для
застосування пiльги. Пiльга починае застосовуватися до обраноi земельноi
дiлянки з базового податкового (звiтного) перiоду, у якому подано таку заяву.
5.4. Вiд сплати податку звiльняються на перiод дii единого податку
четвертоi групи власники земельних дiлянок, земельних часток (паiЪ) та
землекористувачi за умови передачi земельних дiлянок та земельних часток
(паiЪ) в оренду платнику сдиного податку четвертоi групи.

б.Пiльги щодо сплати земельного податку для юридичних осiб
.Вiд сплати податку звiльняються:
б. 1.1.дошкiльнi та загальноосвiтнi навч€
tльнi заклади незаlIежно вiд
форми власностi i джерел фiнансування, заклади культури, науки (KpiM
нацiонапьних та державних дендрологiчних паркiв), освiти, охорони здоров'я,
соцiального захисту, фiзичноi культури та спорту, якi повнiстю утриNtуIоться
за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв;
6.|.2. органи мiсцевого самоврядування, закJIади, установи та
органiзацii, якi повнiстю утримуютъся за рахунок коштiв державного та
мiсцевого бюджетiв i знаходяться на територii ПерещепинськоI MicbKoT ради.
Пiльги щодо сплати земелъного податку для юридичних осiб визначенi
ст.282 Податкового кодексу УкраiЪи.
7. Земельнi дiлянки, якi не пiдлягають оподаткуванню
7.1. Не сплачуеться земельний податок за земельнi дiлянки визначенi
статтею 283 Податкового кодексу УкраiЪи.
8.Орендна плата.
8.1. Розмiр та умови внесення орендноi плати встановлюються у договорi
оренди мiж орендодавцем (власником)
орендарем за типовою формою,
затвердженою Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.
8.2. Розмiр орендноi плати за земельнi дiлянки, встановлюеться
вiдповiдно до рiшення Перещепинськоi мiськоi ради вiд 29.04.2013 JE 9
17ЛlI<Про затвердження <<Положення про порядок визначеннярозмiрiв
орендноi плати при укJIаданнi договорiв оренди землi у Перещепинськiй
мiськiй радi) зi змiнами  вiд 18.12.201З Jф 1120/W.
6.

1

i

Податковий перiод
9.1. Базовим податковим (звiтним) перiодом для плати за землю с

9.

к€
Lлендарний piK.

10. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю та оренду
землi
10.1.Плата за землю зараховуеться 100 % до мiського бюджету згiдно з
положенням Бюджетного кодексу УкраiЪи.
|0.2. Власники землi та землекористувачi сплачують плату за землю

Контроль
10.1. Контроль за правильнiстю та своечаснiстю сплати плати за землю
здiйснюеться Новомосковською ОДШ.
12. Вiдповiдальнiсть
1,1.

J

.

Вiдповiдальнiсть за повноту та правильнiсть справляння,
своечаснiсть сплати плати за землю до мiського бюджету покладаеться на
1 1.1

платникiв вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи.

F,i

голова мiськоi

W

В.В.Малицький

ýгIдно

