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Н а№
Начальнику
Дніпропетровської ОДПІ
Царук P.M.

Виконком Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району
Дніпропетровської області повідомляє , що на території сільської ради діють
ставки на місцеві податки і збори , прийняті рішенням 17 сесії 7 скликання
від 31 січня 2017року «Про місцеві податки і збори на території
Новоолександрівської сільської ради» за № 1490-17/VII, так як нове рішення на
2018 рік не приймалось.
Додаток: 6 арк.

З повагою
Голова виконкому
Новоолександрівської

Вик.Курлова Л.Г.
Тел.098-596-50-31
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Про місцеві податки і збори на території
Новоолександрівської сільської ради
На виконання вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новоолександрівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Визнати такими, що втратило чинність рішення 3 сесії 7 скликання
сільської ради від 28 січня 2016року №272-3/УІІ«Про встановлення ставок єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб на 2016 рік» та рішення 10 сесії 7 скликання від
30.06.2016 р. № 882 «Про внесення змін у рішення 6 сесії 7 скликання від 28.01.2016 р.№ 88 «Про
податок на майно на території Новоолександрівської сільської ради».
2.Встановити на території Новоолександрівської сільської ради такі місцеві податки і збори:
2.1.Податок на майно, який складається з :
2.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2.1.2. Транспортного податку.
2.1.3. Плати за землю.
2.2.Єдиний податок.
2.3.Туристичний збір.
3.Визначити:
3.1.Об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. ст. 46 - 49, 266
Податкового кодексу України.
3.2.Об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи
транспортного податку згідно зі ст. ст. 46 - 49, 267 Податкового кодексу України.
3.3.Об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період, особливості оподаткування,
інші обов’язкові елементи плати за землю згідно зі ст. ст. 46 - 49, 269 - 271,
273, 281 - 289 Податкового кодексу України.
3.4. Особливості сплати єдиного податку згідно з главою 1 розділу XIV Податкового кодексу
України.
3.5.Об’єкт оподаткування , платників податку, податковий період, особливості оподаткування ,
інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст.46-49,268 Податкового кодексу
України.

г
4.Встановити:
4.1. Ставки та пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1).
4.2.Ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку (додаток 2).
4.3.Розмір фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців (додаток 3).
4.4.Ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом
268.4 статті Податкового кодексу України.
5.Встановити, що це рішення набуває чинності з 01 лютого 2017 року.
1. Опублікувати це рішення в установленому порядку.
2. Контроль за виконанням
Новоолександрівської сільської ради.
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